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E\.EFON NO'. 760, 

jutaţi copiii săraci ! 
. ,hdii ţ i-rl1 II/lil ]11' al! ii" 

(e/trisl). 

,.XlI ('1111081: olt t:ernll al ~ll

. pf'I'ioritaţiJ decât ',ulleHllfl'a" 

:J)I·eth otrell). 

p. Se apn.)p~c srll'l>ătorilc edtdu!lulll i , S;ll'

ătorM C!:'Jul c(' s'a născut în iosle... Se 

r 'pl"Upil' sărbătorile naşterii lui lSlls Chris~ 
. s. care el propove.duit Ţl,H"e pe păm[mt ŞI 
tre oamcni InUlă 'învoire.. 

OaDwni, cari aveţi mai lLllult dec.ftt v(t 
.,\ '\'blil', oa.melli cn vii illecaţi in bogăţj.t>. 

prC'ajlna aeostor :O;(lrbrltori crpştin-eşLi. 
II ." 1" 

:lJlditi-vă la C'llpiii săraci. la CUIHIl na \ZI 
, cari gerul Îl mUl.)d. pe cari mizer~a Îi roade 

. tarnă. Oamoni cHri \'i''t inchillaţi lui ~f:lll\l 
lin, gândiţi-Yă o cJlprl la trupurile sllpto 
{' copiilor llllll;ll1Ui. la ochii lor adrmci 

durcroşi, la sufletele lor cari nu ştiu ("l'-i 

lcuna. 
Oamen'icari ~T(,lleţi in atotpu!PrlllGia 

llll1llui, g<lndiţi-vă dt sunt mii şi mii <le 
opil<'Wi cari suferă d(~ fUaml\ pe'nt rucă voi 
~ncaţi prea mult, pent.rucă voi beat;i 

rea mult, pontrndl ,"oi riAipiti prea mult. 

; Sunt atâleamii de copii z,tlnmţuroşi şi 

esculţi pentnlcă 'Voi şi noi ne lltlbr11dî,tn 

rea h~ne. pentrucă voi şi noi ne incăIFLm 
rea bine. Şoşml1i noştri scullIpi 10 fură 

in picioare gh('te10 ('('in frtcllLe. 

Se apropiD SilrbHorilo Crăciullulu i .... 

reştinr sau pretinşi creştini - şi unii şi 

I ţii aşa de puţini lT0şt.ini ~ p:flIlditi-Yă 
a copiii (',e sufere pentru bucuri il,€,. pentru 
mbuihăl'ile voastre criminale. 
: Oameni sus puşi, m'aus-tori îmbogăţiti 
eped(\OaIl11(\ni de t.ot felul. cari aţi păI:ă

iutt dE<-aUitpli oh irnpotriYH omului. îm
. otrh"a oomenului \"()F!tru, cari l'aţi ncdrep 

"tătit" eari rati furat· - acum. în preaima 
s.ărbătorilor ~ plătiţi-vă o mică parte din 
,nedreptăţile făcute altora, ajutţmd f:opiii 

săra~~i, cR-ri all r~ll1,ns pe drum pentnlCtt 

,părinţii lor an murit penttu v'oi. 

Oameni ~ătui. oameni îmbuibaţi, oa
. Il1cni cari aţi creznt in voluptăţile stOl11a

•• ' eului vDstru mai mult. df"Cât în orice pe 
. lume, voi cari nu ştiţi ce înSlC'Unmă a 

~ !'ăbda, foame, daţi o fărfUlli'i. din prh;osul 
Yoshu copiilor săraci. 

Fiţ.i cel putin o clipă crl'ştini, O. VOI 

adoratori ai luxului, voi sclavi ai \'innlni 

'~i, ai fenwlei: E!ânrliti-vă o c1il1ă., 'in atmo
'lera caldă a caselor YO~l~t re. °la copiii cari 

ZIAR INDEPENDENT 

, 
! 

sufer'c lwntrll imbuibarea yoasti"tt anjma~ 1 
lic~. ,1 

X II ltlsaţi să l'i1raS(:ă pe toate drulllU

rile Boui recol/ati, nu lrtsuţi să rabde foa
me copiii din aceH~tă imbolşugwlă ţară a 

gr[wlui, nu lăsaţi S1i degere de frig copiii 

din lilinunata ţadl il ~:.elor mal frmlloşi 

codrii t •••• 
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Parlamentul. 
Şedinta Camerii dela 21 Dec. 

BUCUREŞTI. - Şedinţa ~.e deschide la orele 
3 după masă. Prezideazii d. Orleanu. 

După cetirea sumarulLu d. B[tlilnescu vorbe
şte în chestia d'CSP~lgl1birilor de razboi şi JXlJjticc i 

de rCI)aratie a gUVernUlui, 
~. D. TOMA IONESCU Întreabă dacă este ade

varat dL l{llvcrnul Vrea să desfiinteze institlltul 
minar din la-şi. 

Preşedintele anunt{t că Se va ţinea şedinţă 
(V~ noapte; 

D. IORGA vorbeşte dospre situaţia dda uni
vcr~·itat·ea din laş; şi arată că accast[i situ:lfc este. 
insuportabnă În urma. otrăvirei conf:ietului. La 
universitatea din Iaşi În urma confljctului ma: 
ţin cxamene numai şase profesori, D. Ior:sa aClIză 
pc profesorii Puseu Ş! Paulescu de adivitate nepa-

I tr~(}tid, . 
D. Iorga e mereu Îll'trerup:t din partea tJră

rt;ştqor. 

D, C. STERE r:isrmnde la acuzatiile adu<;c 
de d, Ior~a contra ds.cde şi decbră că n'a iscălit, 
n'a redactat nh.:r un fel de tllcmoriu, 'dar a răma·s 
întotdeauna crcdinc:·os convhlg"Crt'Or sale, 

O. fLORf:ANU, rberal: (către d. Sterc). Iti 
mai alminkşti de cele ce (ti spus desprc rege în 
timpl11 ocuna1j!e'i? (Zgomot.). 

D. LUPU: Poporul român are mai mare im~ 
portantă decât dinastia. 

D, STfRE contÎ'!lIl:Înd spune· că d. Floreanu 
în ~'mPL~l ocupatiei lera gcrmanafiţ în asa măsură 
în cât a trebuit el să-I calmeze .... 

D. FLOREANU Se repede !!a tribună. M::ti 
multi deputati i-se pUl1 În cale pentru a împiedeca 
un eventual incident mai grav. 

In urma scandalulUi produspreşedintc1e SllS-

pendă şecJinta. . 
După rede.<;chidcre d. C, STERE îs~ termină 

discurSUl arătând în ce situaţi,e tragj.:ă :~ află 
tara 'atunci când .a editat zi:arn! Lumina. 

D. mirfstru ANGHELf.SCU r5sIlunde dlitl 
Iorga Si face cunoscut În trev.; cOlmplexu~ conflic
tului dela un,iversitMea din lasi. Mi'nistruJ lnstru'\:
Furn crede ul l{tlvemu! şi-a .făcut datoria, 

In CUrsul vmbirei mânistnilui Am>:helescu in
tre d. Iorv.:a şi d. C. Stere se na~te ·nou conflfct 
vio\en<f, d. Iorg-a răSTYUnde dtu l min .... <:,trQ An~he:1e
seu si se declară multumit numai cu unele din lă
muririle d.ate die mirfstrulmstructiunei. 

Cere .ca d. C. Stere să fic chemat înaintea 
iustitiei, 

Şedinta se inchJde, la 'Orele 7. 

Şedinta de noapte. 
Şedinţa de noapte se deschide :ta orele 9. La 

ordh"ca zilei este discutia la mes.aj. Ia CU~âllttll 
d. Lăp.ăda't.· . 

IOSIf SANDOR de'J)utat maghiar rel{retă că 
mesajul nu face n'd o amintire de chestia minori
tăti'!{)r. Vorbeşte de cer 20,000 ardeleni evacnaţi 
Şi despre Închiderea şcolilor, Spune că în comisia 
constitutională minoritatea mag-hiaTă nu este 're
prezentată. 06za Kiss deşi de nationalitat.e ma-

R E O ACT i A Ş,I 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului 1/a 

:a 

Inser1Junile se primesc 
la administraţie şi la 

• Agenţiile de publicitate 

~h;ar fi'ind dţputat 'beral nu reprezintă intere~ 
scle mil1orit~itet ma~hiare. (Mare zgomot). 

Oratorul dcdară că nu votează reforma 
\.-"<1I1 sti tu tiei . 

D. BARCAaccentuÎază că epentrn polWca 
de împiÎciuire între români Şi ma g;hi ari şi e de 
P~lrCre că acesta e unjcul princirfu Corect si În 
folosul minorităţilor ma~hiare. 

Şedinta se Închide la ora 12 noaptea. 

SENATUL. 
BUCUREŞTI. - In şediinţa d,c aZi a senatului 

prezf dează d, Dimitru, 
D. BRAN cere ca să se b:::ă punctllai plata 

cllven.Îtă jnvalizilor Şt orfan!l(}r de răzhoi, Arată 
că în deosebi În regiunile Ţ;îrgll-Mu.raşulll! şi Să· 
lai sunt foarte mnlte plângclt În privinta aceasta . 

D, TROflN ce-reca fun-ctiona~i1 pubHci cărora 
li-se dă pfunânt ~ă li-se admită ca sii facă j)lata 
p,lmântt:llli cu bonuri de 6<~ şi 90 la sută autori
zate de cMre stat. 

O,, ministru CONSTANTINESCU răspunde că 
nu are nimic contra acesţci (:creri dacă îşi va da 
aproharea şi ministru! de il:nantc. 

Se continuă discuţia la mesaj, 1. P. S, mitro
politul Sl1cju de B\1Î ap[na biserica lI:reco-cato
lid Împottfva a-::uzatii\or aduse acestei biserici 
1}(~11tru ncp:lrticiparea la Încoronare. 

D. TOMA arata s''tnatia din Basarabia 'ji ne
d rcptătile ce se constata la împartirea !)all1<În

tnlui. 
n, mtl~'strll CONST ANTTNf:SCU dă Eumlt-iri 

linistitoare. 
seVA JIlţ' .,,, ,tJII' .ml' , 

Fasciştii unguri vreau sa ne "desrobească." 
Intr'() lHlniJ1al'e ~imlltă Dl1ln11 npca tJl'(';('llt.ll lIn. 

Du,(bpe:-lt,a, g;ntp111 .do .(lJ:'l3sin:i .. Unglwij ,cari ~"e 
d(>~k'a pl ă" şi ,·an snhtmbat fi1'nlll. în :lt'ee:1 'de ~a"'
('işti (Hun.l!:arj;.;Llk), 

In .a(,C'I~tăairl:\InaTC ,despre Ml'(\ am .i3t~ri'S lJl 
numărlll nostnf trecut. fostul pri'm~ministru Ste
f.an Fri0dl)'iC'h (mlg'llr pm' osâng'f', ,după cum îla.
r~ltă nUltn01 .. ) :t'onHi.n{':rat I(\lt '::'f'f al a'0C8tor (\aa'a
~hio,:,-i, :l făcllt. o scrie do(' d'(wlana~ii extrem de 
amiu7M1t.e, l)sa :an'nnţăritzboilll iCU mi,oo 'l)1'ot· 

"I11 ,~itl1atia ;ai'P,a:i'1trr - a ,Q.PÎ1~ ido Şt. Fl,i.odrieh 
- noi trehlli(' ,,,ă înti'nd-em mâ·l1l9. hlhlTOl' Ill't'{'-lona 

,('11 {,flri .am ~t:tt ia1fitnlri 1'11 războiul Imonrlial. iSă i 
tnt] ndf'm 'ill:hn,a frăţna<:eă g'('lmlani1or ('.a să I1\U- '1 
tom lupta ŢJPnfru dp,<:robirert slova-cilor, cl'oatilol' 
şi romrÎ/?iTnr. Să ~nfln o ;(';r\1lC'ila!dă 1)e \,i.\~ă .~{! 
vem(jarte". . ~ 

('U toate drago-st(>a tillr,diyă ('·e 'l1C-O o(le{'l~ră ell 
Şt, Fr i('l(lni('h, -noi îlrngulm .<;ă mI se ;ăeir:t·njeze 
~ă n.e ".de;o.n-Ob(ilt.'~('ă". N().i - ,drept .să oSvunem -
ne "i mtinl \?xtl'e!11 Ide hil11c ,În Imcrt;lllahl :no~~t'ră 
.. robit>" ~~i n'a:m 'flori p.entl·U 'l1imic În hlilll{' să 

. PiCh:mbăml al('{'\..'lstă robie 10l1Idnl1~'cle Tftg:im de 1ir.er. 
tat.e d.ed :.nrolo d,c TiR.a. i 

neri in cc ne WiW-5te rpe (noi, .{Il Friodl'icb, 
'POate ~ă ron!llinct1l.1 la . .cmreilatd!a" anl.lmr\k'ltă! ... 

"·V$ __ r sep ,anI 

Noui arestl1ri în afacerea Harşia. 
CLUJ. - Tn '\edtură cu chestia abuzurilor 

pf:marllhlÎ din Tl{.-Murăşuhti Ioan Harşa, azi au 
fost arestati in Cluj sase functionari dela rezortul 
in1crnelor' şi adecă: Emil Drăgan, Balazs Domo
kos, Putui Luca. Romulus Ivan, Ărpad Milsok, Lu
dov;c Belmont. Suntem informa~: că vor umla şi 

alte arestări. - (Rador). 

O nouă urcare a tarifulul C. f. R. 
BUCUREŞTI. - Directiu1l'ca generală a C. 

f. R. proiectcaz{t o nGuă urcarea tarifului de 
mftrfurj si de persoane pc. CFR. cu 50 'la sută. 
Nuul tarif va intra in \.'i~oare la 1 Apr.Ue 192.3. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------
Pveţiul unui exe:D1plo.p '1. Leu 50 bani. 
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SOLIDARIT A TEA 

Inaugurarea Universităţii populare ... In Arad. 
- Cuvânfarea de deschidere a directorului Ascaniu Crişan. -

Su>.:cesul mora'l \:arc a Înl.:U11'llnat primele in
...:cputurÎ d~ mişcare culturală înjghebată la PaHa
tuJ CLiltural. e o dovad:l că! pubjjcul românesc din 
o.raşul Arad Întelege să sprijineas..:ă or':ce actiune 
mel1'itl,l '$.4\ raspândcasdă clu]ttnr.al lIliOastlră I1IUt'-O
nala ac(},:o unde i-se simte nc\'oi'a· Imbărbătată 
de acest~emn îmbucurător. Asociaţia proicsori
lOr s.~,;undar:i din ATad a găs::t cu ca1'C să facă 
un pas înainte în vederea intensifkării acestei 
:rtJişl.:~l~r:, luând nobi).a ':'nitiath',i de a organiza o 
universitate popul.ara, cu frumoasa chemare de 
a veni in aj[ltoruL tut1ilDr acelor, cari simt trebuinta 
complect[lri( cunoŞitintelor de cari dispun. Glasul 
nostru de chemare, isvorât d:,n cck mai curate ~i 
desintercsate intentii. n'a rămas fără răsunet. In 
curânu o !->eamă de i1l'teleduaP, dorniCi de a ve
dea Aradul in fruntea oraşelor CII' o pulzaţie de 
san~lwaS[l viată românească. s'au ra:lja't cu ÎI1Stt
f1~tire mişcarii noastre Si drept rezultat, fată-ne 
astiizj intrllniţ:!a inaugurarea acestei scoale de 
propa~at1d;l naţjonală. menită să urnple un gol în 
mijlocul rr{lTllântariLor cultnra:lc ale cetătii de pe 
malurile Mureşul:u!i, at<lt de bogata în traditi:i de 
CLljtur~t şi demnitate natională. 

Universitate !}opl1lar[l! Pretentioasa numire 
a unor cursuri dE' scarii, ţ:nl1te de conferent;;:tr i 

carl n'au trecut prin tetuva de ~electi(J)l;Jre. nr(l
PriI.' universităţilor va Îi ElCUt, desi~l1r, !}e mulţi 
din J\'. s:t clat'nc neÎncrcziitGri din cap, la ceti
rea apclttlui. care V'a învitat să lualj, parte la a
ceasta scrb:l!"C de. fnaHgur<Jre. Si lltl făr~i motiv, 
căd intr'adev[u, slmt aS3 de multe con d iti i Il' pe 
care trebue să le Îndcplillcasc?i n bUI1:t confer:n
tit. at<lt de mtlneroa~t~ Îl11nrcjur~iri[e de cari tre
bue S{l ţin;\ scam:l oConfcrcnU'arul l:a tic1uirca 
cursurilor sale de l)Opuilariz;lfc a unOr CU!l0')t illti 
adeseori extrem de a11,:tracte. incât profesctl'1!1 
care urdt catedra une: 11l1iversi'!iHi populare, tre
bl't': s~l-şi dea hine seama de- pasul ce intreprInd.::. 
Sllllt convins însă crl prill acest examen al con
stiinţei au trecut, desigur, t·oti aceia cari şi au 
luat aşuprrl-!e sarcina grea de a reflecta lUiT1ina 
,clI1l0':itintei de pc ca 1 cd l'a tj'1l're; nnastre lnj '2:l1e
bilri cll:tura1e Şi2ă timplll va şti să dcstramc cu, 
llŞLlrintil vălul de neîncredere ee ne adllmhr~şte 
C'.1ka a~um în momentul nlecării n(](lstn' la urnTI1. 
Dar, de vreme ce la1mnlti această :1titudipiC r.:zcr
vată fat5 de :mişcarea noastră izvoreste di'Hr'o 
falşă Îl!'telegere a scoPurilor aC' urmărim. socot 
că nu c firă rost a da în această :privintă unele l~i
mu,{ri. 

Universitatea populară este o .caracteristi.:ă 
importantit el Vrcn1Llr;l!or de sănătoasă deml)cra
tic ce trftim astăzi. Massele poporului. treztt~ la 
comWnţ[i. au ÎnCCDltt ~.{l-şi dea seamă di~ rnrtc!e 
latente do care dispun, căublnd să le utilizeze în 
folosul propriu. Si cum :J.umÎtHl decartc este con
dWa primordială pcntru învingereJl JTIertiei c;J,re I 

stă În calea oricărui Progres, s'a pornit, În t5rilc 
apusene, o vie miscare pentru lll'minafICa massc
lor, cu scopul de a duce la tr':umf idcia, că adevă
mriLc ştiintifice elaborate În ofimia s,a,vantr:or 
este un bU11 comun al omenirei Întregi, şi nil un 
pr:vilcgiu al \lutin.ilor cari au avut prileju~ de a 
se '!Stre<cura prin lahoratoarele )fl ~ălte de ÎO\<ltă
mant a!1C şcoalclor superioare. Principiul umanitar 
al "extcnsiwnii univendare", aplicat pentru ÎJ)t~i:a 
da·[ă de ul11versitate.a din Oxford, În 1850, si care 
urmiireste toclna i scopul de a imprttştia cu mână 
r:sip:toare cultura in ma*:e POPOrului, a Z[lsit 
ecou puternil.: În scurt timp În toate tcrtle civili
zz,te. Tribun',:le Fber,<:! de undt; aVe;tU S~t se adap~ 
t(}ţi desmoşteniP. dornici de o soartă m3i bun,!, 
~ub aripile ocrotitoare ale~ lumine i de carte, f:,ră 
deosebire de bre3sl~t, etate Sau sex, mouesL: la 
inceput, şi SPOI z[dk.~, alI primit cu ,t:mpul o Or§!;a~ 

nizarc tDt ma: .solidă si mai Întimă. Azi n~l găsim 
oras în aPus, unde S~l nu arcU flacăra aprinsă de 
apostolii laici ai u1I'i\'ersitătiJor poporale, men;tă 
~ă-si arunce lumina pZlnă În cele mai Îi1dcpărta10 
unghere ak .m1>clor poporutu'. Cursuri de sear;t, 
licee libcre, ullivcrsltăti populare, numiri diferite 
ale acelclaşi mi5căr: cuHuralc, care urm~rc5tc 
.. o" tintă: ;)I(;('ea de a descatusa mulţimea Ge ~:lb 
!"ob;a uci~ăt.()are a Întllllericului si a contribui. 
pr'n cultură. l.l desăvârşirea mon1ii a tuhix. In 
serviciu!J acestei mari idei umanitare vedem În
siruilldu-se o pleiadă nesfârşită de cărturari. f:
ncri cari abia au p;1răsit anla universltăţ':, f~rok

sori r:lst!rati pr:n ora:)el,~ de provincie. t:tn,ti'i!i 
l1niversitătilor c 11"1 adeseori uită de e'lr:e;'a )cr 
pr(~fi2sionnlă, pentru a cheltui mai 1l11liti 1n; din 
"iaia lor În <ervi.::iHI celuzei mari de sp i r:fual i7.:lre 
a lt1'l.,e:or !,d!!oralc. Acea:-.h Pfof\aR'andil ~'u1t!l' 
ralj, C:1re trt'hula să prinJiî rildi'lcini. de vreme 
ce a ('c'r·c:~~p:'lIS lInei necesiti\ţ' uq:\Tr<;:11e, ~i-a 
rcsin:tit Îl] ~Cl\lt timp efc<::tcle s'l1c bill('f;L:ttn1re. 
Scrierile de POj)!ibrizarl' a ::;Finţei. menite adese
ori să redea pc întelesul tutlllor. cele mai abstrac
t,,~ n~lsc()ciri ale :minti! o~n('nesti, au Încep{1[ s5 Cl1-
troPC'lscă pi1.ta de c!irt i . laici lipsiţi de cultură 
spec'a]{L s'au Pflrn't cu () sete avidă să se intere· 
seze de ideile nwr i C:lri frăm~înt:l mintea sotllltă
til0 r cu repl1bt ie mondială, pretut indcl1i o goană 
nehună după jllm:na de cartc, ace1stă comoară 
suf1deasd, ne Care f1l1ctnat'ile nenwJnicc ale 
vieţii nu sunt în stare ~ă o rlsirt''lsci'1. Si dacă ur
mările dezastroase ~;ie r:tzboilliu t :111 reuşit pc o 
c1ină s;\ canali;.::eze ate'1t'.3 mJlltimii spre alte în
deletniciri adeseori diametral op!1se nă;.::uintcloT, 

tintitc de 1ce:'\stă miscare dtc înohiIlre a sufletului 
prin Cl1:ftllră, tm hKnl e ccrt că în ct1r5.ncl ia V3 
reveni CII Înd():te forte. pentru a duce la izhâlldă 
ide,ia sublim:l care o at:mentealză. 

(Sf:1rşitul va urma). 
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Câteva caracteristice ale Românilor din diferite provincii ale ţării 
I1aeli ,prIVim tr("C'utul 'nelUnlUbL~1l()8t'1'11', în 

~ppci.al ~d celui d i'n \'~hil11 ~at şi dJad ohS'C'r. 
I/H.m şla>eti:vit9ltea >Nannenîll()]' do !ltZl rui Român,ilor 
rlj:l1 diferite {'rmi ne! i se observă {kmă car1alCter(l 
.[[istlin'01e j'ntre o1lt:f'nii tTltPI'\-oşi, 'iuţi şi bătăioşi şi 
l,ntrc ;nwklDvenii blîLnz,i~ domoli ,şi ÎIIl'ţlelierpţ.i. 

Oh€'mita a odart '1lJ('.a'Illm.h!i !pe K'ei mai vit€j i 
croi tai ~ăi i,llllre .cari 1fiblali Vi teR:7Jul, lfN1'ţj i 
~troo şi Predia 'Bnze;lml. No','8.c. :Tnno:r Vlrudimi
:r€'~u, Iamlm.1 JÎlanu şi. FJCatel,jmJ3, ToodoroÎ'u 8tunt 
TI-Ml bine ffil!~lllţi, iar I)'IoltdMY\'la TIc-'a ,d,art. pe 
cei mai mari învăţJruţlÎ şi 'JlOOţi ai ne3lIffillrui, pe 
:Hîro'll (~t,j'n, .c/'Vnt(jmir,C. tN:eg l"ll ţi, Abexa;ndrri, 
Emin<e~.u., Cogă1niooanu, N. IOI1ga., D. Pompei. 

'Mihai Viteazul pritTl ,,'io1anţJa temperarrmmtn
iui a rpier!<hlt emmmul !Câştig ,pe oare-l făJcu;se cu 
inţeal.a :611lgCl"U'l'Uli; 'dan:- Ştef.an '0C1 ~fa,1"'e llriin 
ÎJ11,ţele,pK'iunea lui diplDma/till'ă la 'Pl1twl: Ră ŢlăJstreze 
t.ot :ee a CU'OOrÎIt 'P11'i'11 viteji'a pă.'ltnată Î1nsângele 
(lela mama sa; OhOOfIUCă. 

Spi l~itul .o.e 'lllegoţ al olJtJonilloI' mn 13'11 libsat a 
părtnmA18 nil('Ji 'tl1l neguţător ~t1"ă'i-n, rin satel{' lor 
pe :eând 'Mo1do,-a:, biata MolJ:ovă c plină de .ei. 

Utl!wLatea oltenilor ffite Î,n (l()ITl'tl'a..c;t QU: 'de1Ja..Qa
rea moldoveniLor, iar ;;ă,răcia despiri,t e KX:'lor 

• 

dimtâi ~",t€' yudit. diE'prurto ,de boţdîii.a oolm di11 
lmmă. 

RapOl'hui1e înt'l'e .ooţ şi sat·ie .care există }a 
taTlann] oltean IB'1't~ inw~J'S'at în Moldm,a. Ri'il'ba
tul Îtn Oltf'nia e~te ~â'fLll1 Ilth."-OhlLpe eâ'll,rl în 
Moldova femron :estea'0€'ea C'JIll'O <ym-dlllOO totul. 

.To~nl'ik ()lt~Bilor şi {',âmtările iut.i şi nel'
voa.qe, '.ale lCf'hrb11;,i '!luai lente şi mai talmesteearto 
-cu nru.anţe streine. 

In Wa,tă Oltlmi.a nn exi~ta nici I1nn ţ,i'i''l"an deltl 
tară "ă ~t,i:e j11'ml <O po1lcă, PE' <'ât î'n Mollfh"rVla lalCOOf 

.i~ ~re1n şi vakul aa inceput. să tÎ'nlocniaş,că hora 
Ş.l fla:rba. 

, r ntre ~e Mua 08lr!I\Ctore 'dieMebit.e i'lt.ă 'mun 
tea'l1ul - m.a~ ale~ ool d,in judetele de Dunăre 
C!l:I"e are multe in{hl.m1te stJif'll1e •. dar :d«~'C 'oare 
vom varhi Într'o eroni:că viitoare, 

.J,uikr. --- el' tn c,...-sa. asr. __ 

Chestiunea Mării Baltice. 
LONDRA, - Times e informat că statele 

Baltice şi Rusia vor cere ca, vasele străine să fie o
Prite a se menţine În M, Baltică. Proiectul acesta 
va fi similar aceJuia inal:ntat conferintei din Lau
sanne de către delegatii ruŞi în chestia M. Negre. 

S,îIllbCit~t 23 Dc.:cmvrie; S:lll -
Glasuri din public. HOl 

- Un anahronism. -
~" da 

I'n zi~Il'ltl Beinşu l ~păl'\ko;€ 'lUI' ·de 1ll'uk 1.lli. de~ 
~i{·.()1 ,,*'lIlIHlt de părintele protOIX>P Petru PStr 
In .care <Se oosvăl:osc dtte\1a din ill1JeSchj'nă ma 
n Il'll.i p'lX'fyt umilt. de~ f alOe Ţll'lOzeli tiam ÎmMe 
(Jiut.'ioşii bi:f\Crie:ei oru.ldoxe, Ne-.rum fi fCl'ift a a ( 
da-..eh:i,de J'wna, pe 1(~116 o crede.am cicatri2llltă· ter 
odată cu înfăptiuil'ea yi$ul'lli nQ:rtru de yeat Tu 

1 
daICă ~Mf>tă propag.al1'dă menită să ÎIJlIVTăj ar 
~piril{>le ""i l'>nb I1ll.pontul lID'lli '<Xm:foesionalism me 
pla:sat nu :R'ar petreoo ~ub ochii ,noştri şi 10], 
unele din oole mai fr'lLnta.;.e COlll'llJle.aLe j pUi 
lui Al,a.d. E \'01"ba de preotul grooo-ootoli~ sat 
Gaha, oare {"utrrel'ă "atele ol1to,doxe di'n jurul tat 
,nu:"('uk~ !:laIc tPlll'Dhji, il1ldemniullO pe tărat 
îŞi trimită copiii la şcoa:1 eie unite dÎ'tli Se' zel 
risipindu-şt Întreg' luxul de erudiţie papjsr 
&că pentru ~t-i t'.Qlll\'ertÎ Ja (',"edit1ţ.a cwtolică. S'2 

înJl~e]llltnl llInnlni ;:eolar pnrteai w"deta! ades&w pu 
păni,ntd<l' ·VoŞtÎIll:lHÎU, pri'll gă:ri1e Înt:une0111(, • 
l'odg·ol'i1ei. ("u (··ate un .. t,rmn»pol't"de bilet·j ;; 
t,jţe, 'lh";,teptilllld 1,,&i1'ea trenului oa,re RV<\J 

{[nc:! en Uil 'J1I<118 ll1ai ap1'O:rpc dtl hntă.i:'i flt: 

lliile lni n'aH răm.\I.." fără ră,"'p1ată, bine in' 
!;u i·n lH'IlHl IChl'l'lllllli ",ă,ll .de-':l {'olll\'l,nge 'eu t la 
Z"un'rntului. ci î,n :llil'lnR ,faptuhlli ('.ă În şooalde (1 
\rad ,,'a st'l·bilit d'0j<t llTI <'.l'itm·,iu m_ll 'n", În 

de,a j llck"J<l ,pe ficcar-e după ,apti InlK1ini'le sale (, 
ll'nde JW1('!e bllll(, ,nu 00 ,Jl1l,mi {listt:ibue ·eu UHII: 

\Toll1ilur d,p ,altă irlată. "\i"t.f(·l ~Ii~"e "PUB(', ·.ci , 
tnl din ('(!']lii '('.rlet-1lJl1ţ,i i'n illt('nnIMPIQ Beiuş. 
î Irt:rrl'şÎ în V'leUl! t,anw re <l.c:l,,,ă. mi 1001: trcr\:' lir 
.'iitl'0. piirj,ntplo Yrx;,T.'j:n':l'l'iu 1a ltnirB, 1(10.1i m: "t 
plj:nj,e€'I'ă llwil lR a'ni, {1t('.fJa"ta .('ll î'IWoil'(la~e'" 
(lrfa'llIale 'IEn Arad. carc >'>0 VPC1(', înţdege < ti 
('.el Tllai d~(lnT()''' ."l?rijin tt'{'(l~t{ll' manife-:tări 
T'r1fpl:l'g'11ilHla ('tutuI I ea. \'i 

CCU1d înrC'g'istră'll1 a'<:l>:te ~~a7.wri,eari : 
rar atfvt ,cl!:I ~t.r"I,nii <lt'ti\7,l. :lt~ g~'INlim la ne~' 
ra·felD muti\'{~ ("1,'1l1i ,pontrihll'e In 1{1f~biTI;aT'!'a s: 
furieitii rlintl'c fii lloaltLllllul ,llO:'Otil'U şi pe {'j: 

\'e,l{'m "'pf)l'îte ':l<?um (,:Il Ulllll HOti, ne 'gârudi' 
f l'tllll'-';l>'1:l eheltHtl'c ('E~ le i'111('1)111 b:t a.~tH.zi ani' ii 
bi.,.:.t~Tî'l:i r<H1tfLllloŞt<i !r1e~~l c(jBtribnÎ,l),iill o a. 
II Îciî îrn p romii lll'f' I'ar(', la y i mke}UI(la li<l:nek !< 
1'1:1"1' de pe !l1'llIa r:1zb'llului, kt camalii'l<'lI'(la, ' d 
sdm' pop{)l'nllli W.st.l'H în alria U'llei vitii .. 
m,wale şi Oll mai pll,(.il1(' 'pă'Clate, la luIă!>t1: 
n'lIui :<ănăto,.:. {',lllTHHt rit' r{'Î,nyiere religioa~~ 
(1(. 0P0l't!lll i,n JlhJIlHHlt{,I,e a'C'!lIalcde cri.ză m' 
Şi ne înt:rehăm ahl'llei la re itC'NIJStă vâna"· 
de "uflete -';Ii sih:iT~ Il {'m1ştilinţ{'lor, u() oe, 
::;t1\ l'i"ipă ,de ener,Q.'ie eal'O ('helt~lită ~uh alti, 
mă ar putea fi en'lllt.ll/:J.1 foh"itDare ţării. ,: 
aGta .alC'rgii!nră pon!l'll a "mllă.ll'a Yl'ajbă şi: 
ml\(10 pilnă di(' ;prezent ('l'1l lin)i~te. ' 

Xn-î [,a(,>('lll l'eprOşll ri Pr{\ohl1ui din G 
cănlÎa pO;tite î.i lipi'00,",c cri,tf'riil'C -sllfl(~t.eşti pe, 
o mai pot1'j\"ită î11't~]{\I!('r(' a vl'emi]or in " 
tj·1\:II1. {'i ne llniTiim ,dD ",nJl('rimii "ăî, .caii {',a 
l"nmÎ1:ni !l\'e:lU dlaitoria pa oesatprobe ,dilll tot, . 
tul a~·e;<t.c apurăt.ul1i fluhycr.sj\'-e. menite !!le-s 

, chî(l.e '() nouli l'(l.nn 'pe 1:.'.ngă ('''ele 1Jll111te de 
I s[tn!.'.'(q·ă 11eamQl1 no>'ltrll. 

• • • 
COmISIei Lucrările constituţionale 

nT1(,'URl<~ŞT f. - l'n l~i'Uţ't de! .azi W1 ' 

rar1i1mcntadl.a hllat In 11~"'('uţi{~ (·h.:Mtittnell': . 
turilo,l' poli tice .ulcfomeilol'. 

DOinIfll'll'l BăIănooell C pentru acoox1wtrea;· 
tarilor oectăţen{\şti at~'tt femeilor f'ă.'lălt.ol'i:t.e ci 
celor ca!l'Î au ()Cuva1i~me ituoQPenJdentă, 3'1lt 
"€ relr.unoaooă i'n /l:'6Ilf)rald€ noua COOl't' 

drepturi !C'ICtăţeneşt:i '])ffilJ,ru fem'ei, :EXel'Cl:i 
acc;:tor ,drcnturi va tN'bui să fie îm-"ii, ragl 
tată pr.j,n o lege iJiX'Cia1i'i. 

nI Gârbovi('('<ltTlll 00 .iteelal'ă iOOntu~ a<Xll': 
drepturilo.r f(\n!(>Îlor toolfun.b-sc că prim 00:' . 
l'ea ek· (IDX'lpt'lliri femeilor, al("(1Ostea î~i v()r nt'f 
111datorÎ ri1e famHÎJa;I'e. . 

Dmii P~n~~rt<lfte ,~i ~on. {'(lnJ'itJrL'11tina~ ~' 
elarn d(laM~Ol'Onf"a ('()nh'Jlaool-dării ,de dl""eţltU': " 
meilOT. 

D. ni~.;:,el'('u 1'll'I1t()J'torul emnisiei 5U~t,ine 
iedul 'fu flf>:n"'ti 1 db·uia lSe R(,(1IlxlăcTrep.turi fu' 
1tJII' Immai la al<Og'(~rril-e comunale. RotJil'âre' 
nitid i'n p .. 'astă ehe.':!tie 00 V'a lua. 



S:lInb~lta. 23 !)eccmw:c: 19.?2. -
Kouile propuneri în chestia Strâmtorilor 

LAUSANNE. - ComJshmea Strâmtori'lor va 
da astă;1: Un răspuns defLllitiv. Lordul Curzon s'a 
declarat în ~ontra proiectului rlls re.la tiv la 

,Stnlmtori. El a adăogat că aliatii sunt dispuş,i să 

mai facă turcilor' câlteva concesiunr. Ismed Paşa I 
a declarat că nu admit.e amestecul comisiunei in
ternaţionale a Strâmtorflor în afacerile interne a:lc J 
Tltrdei. Astfel întel'ese, garantiile Ligei Naţh11lilor I 
<IT fi iluzori'i. Ismed p~. ar prefera un angaja-' 
ment. indjyidual co.led.iv al plJIt:rflor, prin care 
puterrle ar lua' obllgat·lIDea ca \fi timp de pJ.ce 
salt În timp da ră:z.boiu s.ă respecte inviolabili-
tatea Strâmtorilo.f şi a Mării de Mar.mara. 

D. Duca a declarat că c<ln'lra-proiectele p-re
zentate de ruşi şi de turci sunt inacceptabi.[e, El 

1 s'a unit cu Jllswslavia, Grecia şJ Bulgaria la pro
punerile aliaf:lor. 

~ : 

.....,.. " as ...... $ ,.-,' , . 
Conferinta hotilor. , , 

Grupul fascist din Alexandria (Pj,cmOllt), a
larmat de l1um,ll"ul mare al spargeri10r şi Wllta
(ilor, a stabilit o 1'$'tăctt totr hotil din ora) şi 
Împrejurimi şi aPoi a COtlvoc::tt De răuHlditi)r i la 
\. confcrint[l 

Hotii s'~ll pre7,Cntat in numar mare. 
:'-;ccretarul grupttlul; fascist le-a S!)U~: 
.,V'am convocat a~i ca să vă punem în ved,erc 

.. urrnătoafe-:C: DacIi nu puneti capăt activitfttii V,la
strc, bsci':;tii vă VOr hate, sau ucide. 

Trehue să ~dlilTlhati meser{a şi să fit[ oameni 
de treabă, folositor[ s.ocietitti!i. 

Ce dcclarati,i aveti de facut 'în. a'ccasEi ;lJ'i
\'intă ?" 

A urmat apd: o d;scutie in{crc';l11tă. 
Maj multi hoti au declarat că ei supt di~pl\şi 

sJ. sch:lmbe mC!'{'ria lor: alţii nn s'au prommt:\t. 
După acc;:tstrl întrevedere, fascjştf lccali au 

r :)rg~H1izat 1111 ~crv:cill de polftic. D(l\l<i hoti, prinşi 
in flagr::l1]t delict, nu fost Crl1!J1t bătu(f. 

n. Mllsso:!ni, Drimu·l ministru, a trimis Il tc
le.gramă de fel:cit.~re !':rupului f~,.cist dIn :\Iexan
dri8, pentru j11i tiativa luată de el. 

---.' , ta ....... ..vn '81$''' "'$. A 

ŞTI RIT E A T R ALE, 

RMertoriul săptămânif. 
Sâmhătă matineu ora 3 şi jum.: .,Demobili

zatul" cu concursul d·tor Gv5zo şi Barjcs; scara 
Ma 7 şi ium.: "Gl'2oşul de aur" (Ab. C.); ora 10 
şi ium.: mare CabaTcl. 

Dumil1,ccă matineu ora 3 şi iUln.: "Cenuse
reasa", reprezentatie pentru copii (preturi nor
male); seara: nu e reprezentatie. 

SOLIDARITA TEA 

INFORMATIUNI. • 
"REUNIUNEA fEMI:I.LOR ROMÂN!:" drn 

Arad roagă călduros publicul d'in Arad să I1ărn
iască pentru copii săraci de Crăcrun. mn dărui

rile in bani se Vor cumpăra haine ~ liarn<ă copii
lor săraCi dela şcoal'ele primare, ca şi În fiecare 
an. Ori cari donaţiuni să se trirrftă la adresa 
dnei v.-pres. ADRIANA ISPRAVNIC, Bvardul 
ferdiiland nr, 4. 

Doamnele cari au prilmit colecte Stmt rugat.e 
până la 30 Decemvrie să le trin~;tă Împreună cu 
~~1Hna colectată tot la adresa de sus. 

'" .. .. 
Orll:anele :;erviciului sanitar împreună cu. co-

mjsadi d,e piatrl au ~:nut ieri o r.alZie. Cu această 
Ocazie s'a constatat că se pune în vânzare f(\1!'t'~ 
mari cantit~lt.i de lapte falsificat. MediCUl de con~ 
tro. a dispus coni1S(;area laptelui constatat ca fal
sificat şi colorarea lUi pentru a nu Imai putea fi 
pus even tua-) în 'vâl1za re. Impotriva \'ânzătoar~lot 
de lapte fal~'Wcat s'a întrodus 'actitme pentru 
contnrventă. ., 

S'a rcmarcat i::ri Pe l'iatrl o ,,:ollsiu.:r;lhilă 
s6luerc a pretul!'! OH·elor, d.:1.1 2.20 la 1.50. Acca
stel sc~dcre s'a. produs în urma numărului 1i1are· 
de ouă Jof<!ritc pc p;at,l. 

Din regiunile sudice a'1c 5erbiei \·('..:hi. Dal
mati3. şi Bosnia se anu'nt:i mari* \':scole. C'1ir!l1ne 
înt'regi au fost acopcrite de z:ipadă. Se înr,~gis
tfl'.~az:l !'1lmcrO:l~C \'i·ctime de OatT1C1Îl" şi anitll:tl e. 
Pa5!:l1~)(:lc mMl'r'ia)1:· sunt en,Orllle. Tr':\l1L1r·'.\~ nu 
ITI:!·i c;n':HI~I, În rc.\(Îtmea Li\'{)fllO au pi'-'rit 2.3 Oa

meni. 
• • 

(TR8 Dl~' TF8A'['ORfE pc-ofni (Ol'nro'(' )ler

.,ia/le. ,,(~ /,11 rll'.~ch ir/e 7a 15 [,lnllJII';r îl! .·1 rnd. 111' 

.',eri(,,';lr· 8(' ]ll'illlf'.« rhi'l.J' Il("lr))l la Lihnlrla lJi'~

(T'Z',/,,"Î.w,de SţJ .liOt l'll] infr)/·))1f1fii. .. 
("1I1,form el['-'IH'i'li,tÎpj mini,,;If'I-nllli ,(le intl-J'l[{' 

a,duil (Ti la 'C'.lI·hoo;<t,i:nţ,a -(1n.nwl'(>'i {'>I'nH'I .... ~ial? l'P

p:ru ,,\11 'J)\lilIl i llo'Jl,a rK"~lt.t·ll zik:('de ~-± ,~i :31 1 k
Cl1ll1\Tle (·,"tn,dpr!111BI'eÎan\ii \">l' ptlh<a:~\ fl'l tÎ!l(',l 

d0s,·1Ii,;; în,tr'eagă zi \~a. 

Ţ)l Ţ.,;}m (\~Y,j(':c\'i{'i, nob r la ,p "i,miÎ ('ia A ['n

(lului a fo~t trumit, \,l'imn<,t,ar onora:r. 

* 
O ştir{\ eli.n n')J1M ' .«])11'118 '('.iI g'll\"f't-Jllll fa''''l'i~t 

a 11Otăr~t ,('a ,!'Uj\l1':l Italiei 'Ni Ji~. d(' azi în;lint0. 
,>hillUl l!ui nrumtoe Alighi<'l'i, 

• 1: ' 

~T • "Demobilizahll" se< va r~prezcl1t.a azi după 
masă la"dorinta general:i~a ~ttl,dcntiilTIei. In rolurile 
principa1e vor juca: Alfrcd Oyăzo şi Iuliu Barici. 

A~; seară se va reprezenta la oTc.le 7 şi ium. 
,.Cocoşul de aur" Piesă bufă bOR'ată În UlTI(lf. In 
rolurile principale Alfred OYOZO, M. Vârady şi 

80 a'1l1m'tiî. <'fI fai'mo,ul h:1l1;-}101' gorman lIl1ţ!') 
St.i,nnl(lq 'ya. TJl('Nre în .('lll"i1:nd la Belf!'l'lad I~i Z:tgl'.ph 

. ",pre a lln'li11J1]'a 11111 pOl"t:l'n teuf:l\('(.ri ('lll ':m.dl1"tl1i:!,,:,i i. 
hanrherii şi ziarRştii .in!!,os1!<\lvi .. 

M. Selmecy. 
Duminecă dUPă masă se va reprezenta "Ce

nuşăreasa" Cu o montare gran dio.a să. 
I~ . [rn cele două zi1ede Crăciun se vOr da ti re-

Tlre7.entatj,i: în matineu .. T'Îfl.tul de păTlUŞ:" seara 
la orele 7 şi jumătate "Schimbuf'. Marti se \'a re
Prezenta, în mat.i,neu "Mi;reasa1 din tfaJmburg", 
ieara la orele 7 şi jumătate "Dansul norocului". 
In ambele zile ale Crăciunulu.1 se va reprezenta 
noaptea "PiluHle săruWlui". 

• 
TI'jlbnJ1.ru1ml I{lim Copenhai!,:a a p,I"ll'Onllnk\t.' (11' 

'(mrîmd (1 foul't.e ~'ll~ră .oontinltă llH oont:n ~'.I,iito

rulu; A'nk{'r-PI8~l1roll. 

Ar'p"tlfl pl1hlil("~l\."e 'lt'll volum cu 10 ool('.('tioe de 
poe;.lii î:l1titulată "In ~~um d<> bac ~ia1t{' l)()[t"ii 

()N)t i re". 
După titlf1.1 se poat{' fo.lIl"te ll_~r ~nei mnţ,:l1l!u-

tilil ~'l(,A:\Stllli yol1llJl1. 
ProcuOOflll a reI'lu:t retril~eN1a şi .diRtl'llIl'Ol'l'!l. 

.-... ,..·_ ... IIII.JiIII' __ ... IIII.JiIII/ .... ' ... ·JiIII ........ .-,...JiIII7 •• ___ 111"· I ~ - ~ - volumell()l' tirpw1'ite, :pec-ttm şi arp lil0a'J'('~,\ '111wi pe.-

B URS A,. 

BUCURESTI, 22 Decemvrie. - Devize: Paris 
1?88, Londra 794, New-York 175, Italia 880, Elveţia 33, 
Pra~ 518, Viena 2550, Berlin 275, Budapesta 8. - - Va
lute: Mărci 265, leva 120, funţi sterJi.ne 170, lire otomane 
88, franci francezi 1255. franci elvetieni 3150, lire !ta
Heme 855, drachme 270, dinari 2, dolari 176, napoleoni 
61 tI), coroane austriace 750, socol 495, mărci poloneze 
128. 

ZORICH, 22 Decemvrie. - Berlin OR25, New-York 
5~75. Londra 245750. Paris 3940. M.ilano 2700, Praga 
1570, Budapesta 2275, AI!;ram 140. Varsovia \YI2,'HSO, 
Viena ~5, coroane stampilate 00076. 

lWpse f~rte ~'Spre autol'lului. (fribunahll a ,eht 
mms 1l1('O.<;tei ('erel'1i, .oonOOmmwllld !pC anto1' la 14 

zi,le lm\'hp1'e. 
• • 
Re anunlţă a'pr.op,iat.a pl('J('.a.re la T~i .a 1dj.a1' 

T I1'li 11 [)Lan in. 01'. Filiop€\"oCU, Ca:niJa!('ll,zino, ,Căml\
răşe.",,('l1' ",i a 'll,ltor f1'unt.aşi!lli 1i3-r.ti,c111hli In'aţi()lll<! 1. 

Cu a('C>\t. p'l'ilej ,se \'a oOOT\~tiD\~ oomit1<'tul diri
g('llt al ('hlbnluina.ţi()llll~1. prert.i,01l1 n.aţiHnal d<1 
.3 col o, 

• 
" 

. IIlld{tlm ită. 

Pal'. J. 

A .... ,nÎaţta g'{'llnl'alăa '1l1t'(li{'jk,I', ('(lllfol'llI dezi
ll,'u'at1\hti '1l1timuhll ('·on,!!l'l!.f:.; menal, faiă (h> iilll

'1~»)'t;lllrte!(1. logil1':il'i necesit.ate de .reorgalliz;ll"ea 
;>Hnit,ad el ţ.ăl'ii, iia,ţă d-e i!nter<'~.,e1e 'medi<IÎlar fnll>': 

ţio.J]}uÎ şi r"l'~a(~t ilt~ien.i, iţ;i in J,e.gătu I'ă ('.u ll'Hli le 
i'lL~el'Cih,i d~ logjfc\ral'e, a ,h<>t.ălWt tinerea \1'11!lli 

\'.O!l.gr("" .,.'xt'l'aK1l1('ij.ntlll' la BUlC'ure:;\ti. 
('on.~{,'illl "'€ \"a tine În Z'il'C1.e Ide 28, 29, ;W Jk 

o\XllHniea. . .c. lin ,pahtul A;;uci,aţiunii din -stll'a'da 
Isyor 14. 

Tlnpii ,:,ti I'j l.el Pl'i:mit<' ('ăl,tile tipă:rite 1'n Gel'
mailia .g'ta\1 ''''t"U1l1ipit. >cn.o"m. 

• 
'Ll:".fanl{'h<"qtC\r \;o'a 1'epl'ey~tat de 1C1.11'fm.d o 

i'i e.<;ii , (".3'1':(\ S(' <l('()S('beşte de ~JlîlIltTe hrel'wri .sce~ 

lIâ .... "C· pl1in a~'(,Ga ,eă P('q'f«;I(llllCle cari 'ial1 'P,Ul'te \a 
:li'ţÎ llll(>a pi, nu' il pilt· pe WC'nă. 

• 
l'.n ',1Il rOllwhil ! n ea IT ~ a fh ro. L h:>\'rl n~wue 

",'a ('i<lI,njt În \'C'oi,niît:\tea rulmcrii ('()ll;Il'lwh,l' ;'U 
fl1ltotllf\hilnl 0.1,1'<' tJ'a~l,;pQ:rt:a pc dux,el(l T)e\'Olll-'

hil'C ,~i fii<",'l ~. Fila eli'n rot.ile elin faţăa]~~ 'a'uro
\l1()1hil,nhli (llni Lloyd (}(>(}'l'P:Ca fost d<'t-el~i'll'IMă. 

l'Vb' multe cmnisiuni 3.1l1Cr'Ca'llc de ,misÎOnari 
baPtjsti 8'1l sosit în tara pcntru a CU!l1rfV1a zvonu
rIle de persecuti; contra poc~Litil(}r bapf;sti din 
Rnm,înia. 

Pr'~~tre mcn.,1)rji~Ql11is'llni'lor se află drl1l 
l...~lil d. rC')rCZI.'!1 !81' t!ll A meric'ei b LaucaTlne, tIrul 
K~lrz.er, un '1 ! <I'n cei ma,i rCI1!lmiti nrn~csori amc

\ ri::~::li Şi drul J~llshrochc elin AnR'lia. 
• 

\<':'",ţ'\l1 "ii în t, ::I'lllllr<! t.l·~~:·lIt:l ,,,'an făetrt Sl'I1I1fi-
1,~tlll'i:k ;':'61U farle rr·rlt1~'e jll'('\,('llI'ă in tllilr\ 

:ll'o!<:']lit gl1\·Pl'lllll. 
\btll"j1'111 a.~ri'·Hltl1j'{'i:l f(e,! ""ljl:it:lt "ă j:l 

,lin t;'1\1jl llIiî"llri l":[ în 1'1'jmă\'8.l'ă ag·ri"lt,ltn 1·ii ":l 

(·ompl(·d(·7.p :-:flmă,nătlll'i1.e '1'.\1 !2Tiill ilrnă1\lt. 
DepindD ,de :l(',(·le miî."ltl'i ~la În U'Il.ll1 lll'ltl:"tt,'1' 

-:1 !l!! ;l\{'1ll de ,"lrI".!'t:it o l'IlIl1l'lită 0riză :l.grjl'"L! 
~'::rc ,-' ,. "\'C~ !lrn~arl fu~lr:e ~ra\'e pentru ~i[uatia 
nl);!~trii f'<"ullomidL 

..... ..,:n 

• .i 

Profesor de limbi 
5treine predă frclt1ce
iW, 0crmana, en~lleza 
şi româna, uşor, re
pede şi corect pt. În
cepători şi (]vans(lţi. 

Str. Eminescu No. 9. 
et. II. (f. Dedk r.-tl,) 

"'" "''$' 
Posfa Redactiei. 

, f 

eN DIReCTOR ŞCOLAR ROMÂN. Intâmoiuarea 
trimis:l din care ar rezulta C:l nltmai directorii români 
ar îi neindreotati de ciUTe primaria oraşului, neprimind 
cc>mhustibil in schimhul muncii ce depun, nu se poate 
publica ll'n mot!vul ca această dispozitie a primăriei 
priveşte pe toti directorii cari n'au locuintă ÎI1 natură. 
lleci ş' pe str;lini, cari intâmplător sunt În numiir mai 
mare. Pe lâng;\ 1111 alt ton. făr,i accentuarea neadevăru
lui, că numai directorii romăni ar c:!deu în această 0-
săndii. pltbllc~\m bucuros articolul caro arc În vedere 
revend'carca unor doleante pe deplin iust\iicate. ' 

U .. ", S P .. ,. ,,_A Se'. $ AI 

TELEGRAME. 
Nota americană şi Fran1a. 

PARIS. - Guvernul fran-cez dovedeşt.e p.ână 
acum o atitudine pasivă fată cu nota Annericei. 
Se confirmă că nota lui Harding nu a sosit tncă 
la Paris. 

Mussolini nu va lua parte la conferinfa 
din Paris. 

ROMA. -- Primul minrstru MutSso1ill'Î retinut 
de importante chestium de p()l1.tică internă nu 
va hla part·e h conferinţa din Paris, 

f . 
" . 
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pa:::. 4. SOLIDARITA TEA 

Criza de hârtie. i 
Illwpiitoa.rt>, {1ari <simt u'lli<..~. veni'nieR fericirea 

BUCURJ:STI. - Ministrul comertului a Îllvi- I unui M!{·\-ărat JI1u .. -.::ulll1ilNl. viaJ\1tla,eeasta, vi"llTile 
tat ziarele sa-ş.i rcdudt Întindcr~a ş.: tirajl:! de I l;,t'('s!ea ne trec Pel di'11IaÎ.nte pri\"j.11ld piesa <llK~e;l
oarece .fahrh::ele de hârtie nevoite . să-şi red llcă " st.a. ~i ,a·dm i rlull fanIt.fu.qia aceea hogat ă a filozi:fi:ei 
producţIa nU vor putea acoperi I1levo1]e actuale d~ -'. +A ~ •• • d 
l At- f' b' lo~l· h' t" d' f I H~hgl'O'}.,,)(,, ('.are .a dns lJcM.oa mann ,';'1 {'7..as1:rl:' Iar ,le. a nce ~e ar le şI-au ne US In asa r.lU-· ,.. 
sun:i productia in dt ,all1enint.l ey.[za de hârtie. a.<;llllNl '!1 opOrU1111 '8011l11'lln('J, 

Ziarele din capitală Protestcaz~i ÎmpDtriva' YI FOHCL §- 278, dramă in 5 loote În ['raI/iI! 

rcducer\:1 Productiei fabricelor de h~Îrtic şi cer la 23. 24 ~i 25 Jkx~emvrie, Est.e 'O ist"l'ic Utllio:l/iu 
~u\'ernulu: să nU ia noui dispoziţii contra ziare!ot 
ci să ia toate măSurile pentru a în1ătura.:rÎ za 
de hârtie C'r~ amenintă tara. 

Loc deschis_ 
'l'di& 

a 'UlJH~i familii ,de pe:~mr, Cl\I'C mUTi-n,d pe nn:ll'(', 
îşi Jă,."ă {al1'niJiam rmizerne. h11)ta ('.\1 Ii'o(l'.lrtea f(,-

tei căz.wte lbpoi răzbmlal10H a;;UPrQ "erhlJl'iit'J1·ul.ui. 

31poi ,a,uhi;1'are.a ei şi .a frat.dui 'ei prin tllihlmal 

Slhnt scene emoţiOllil111lDe, oari atrag ·~i l'ii~plăte;c 

I 
atenţia p1l'blif'ului. O pi{· .... ă ,dmllnă 'de ~)ată .aten· 

tÎa plI bl icnhli. .. 

1 .. ......... - -

............ a ••••••••••••••••••••••• 

JI~ sos· II ardei ,roşu pro~spăt·l· 
~ de prima calitate I . 

şi este de vinzare CIl preţul cel mai ieftin; paraUnl, 
eiarl ,,"lbinA, tArllur' II "illce, ceresină Si ar~icli PI. 
tabacari (timari), cu preţurile cele mai scăzute II: 

Pa.ul Epdos prăvălie de t'ololliaJe, _________ ' .rad, Piata 1. lanCII 3. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o cassa de Iter WertheÎm No. 8, 
o masă de scris şf'zănd şi o mac:l de -;cris 
in pic1o:ue de \lâ'lZIHe la Co66 

COOPERAT VA fl'CREDITdin PÂNCOTA 
(PANKOTAI HITELSz6vETKEZET) 

I Multumită publică· 
Tuturor acelor persoane ,i indeosebi dlui 

A. LlPQVAN şi ono corişti, cari cu ocazia trecerei 
la c~le eterne • iubitului Rostru părinte 

j! ~ 

I Redactor. responsabil: LAURENŢIU LUCA I ................................................ ~ .... .. 
Cenzurat: Dr. MAGEI(.~ T-

YÎchentfe StO'CU, Cetiii şi răspândili 

~ 

• • , 
• 

· • 

Il 

C 

P 
TI 

U 

a 
Ş 

ne·au mingiiat prin cuvinte şi p3r1idp~re la in
mormintare şi pe această cale le exprimam mulţu
mirile lloastrf'. 

I . Ca.u.t 
Sc:rietor cu oraxă în BgeodeJe de dare. cu 

I sa. Iar ]uni1r lCOO Iti şi IOcuÎotă. 0089 "SOLIDARITATEA II 

familia Stolcu 
• A 

CINEMA. 
FEClOARA ,din BL\3J Bl~I .. r<mum nrien<j 

t.at Ji!n 1001 UlGPti i,n.6 lIIete în 22. 23.~4 "i 25' 
DeeeUll\Tie în Apollo. (\i'ne nu-:;;i ,~dlwe ami'lItC' de 
a;'cle z,ile fer ici t.e. clli~. 1. Ltli~a ,;a11 l~l(Jly !1u}Aî? " 
}·an:tazLa. mahomodama 0a!'1e 111 pucc ŞI l'azbol. a-
'l\<Il.~ă ţii în JllOOCUOO :viwază 111tl'U:DIil 'llupă al'Xla 1 
Tiaţă fericită, ulllJde Îi vor SE'T\'iaeeLe .,luni" fel'-

GROZESCU NOTAR, MOCREA 

au d 

Noul mers al trenurIlor de Iarna 
• de ,:inzare la 

Ubrarfa Concord~a 
Irad, S1r~d1t Eminescu 39. 

bA 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: A SOSIT B044 
• : Specialitate de plicuri şi hâ..~tie D10-
• d.epn.ă. pentru copespo:nden~ 
: ţ.e p .... l"Vo.t.e, - mare: asortimtnt 

: H B oCh, Pa letari9 si a·ticole de f!1tog afi=;1 
: Arad Bulevardul Regina Maria No. 18. · ' •••••••••••••• a ••••••••• ••••••••••• 

lIagazin nou . (le liIIOleum! Strada Metianu (f. forray, vis~a·vis de c0fetărte Matzky) - De vânzare 
Linoleurn, pânzA cepatA et.c. Lt:noh·u.n1 pentn· 
p.a.dime:nt cu preţu.ri avantaJoa.se. Ke-6, Proprietar: B~LA KI<"AIVIER 

•••••••••• ... . .. 
• • 

.a ••••••• m •••••••••••••• • •••••••••••••••••• • •• • ••• ~.·· 
• L 

li 

• • • • • • • • • • • • • • .. 
;;! 

"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECON01III 
CENTRA LA: ARAD (R0J11ÂNIÂ). 

1: 

.' 

r 
1 

e _ : (f\ , • • • II 

SUCURSALE: IN CHISINEU. ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNiA). . ( 

e • e. : 
e. .._ 

• 
Il 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AV.A.NT.A.JOASE LA 

SOLIDARITATEA 
ARA]), STRADA. ROn.clNULUI la. 

) 

~l 

li 

• III • • • • • • " • • • • • • • • It 

• 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 "Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000·000 Leit din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 

RAMURI DE OPERATIUNI. 

• : Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: A.cordă: Imprumuturi cambiale . 
: "hipotecare. 
: "de lombard (pe gaj de efecte). 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
: agricole. . . . 
: Cumpară Si vinde monede străine (DoUari. Mărci. 
: Lire, Franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre frudificare pe libele şi în 
: eont curent 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru I 

: . inmanuare partidelor in Ţară. 1. 
• Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- , 
: cenle emigranti1or. . ' : 
: Are legatură de cont curent cu toate băncile din : 
: Tară şi străinătate. : 
•. I 

: ~----------------------------------------------~: •••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••••• ~. 

Tipoglrafia "CONC,ORDLA" Arad. 


	Solidaritatea_bw_114
	Solidaritatea_bw_115
	Solidaritatea_bw_116
	Solidaritatea_bw_117

