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, :, Pe un volum de Charles Perr&ult 
lli ~ 

;. Povc~pJe sunt o lume aIat.uri de a noastră. 
f \~D~hi de când timpul, ele trebue să fi legănat co

laturi Jllla~ri~ Obnult~~ şi de a,ceia farmecă si desfatJ şi 
E * astazL ~e COpil, ' 

l ~:: fJ1:~a ~ri. urâtu:l şi monotonia tun~i1or nopţi, a: 
1 t~ebult s~ ImpoPOrCZe necunoscutul. In sunetde 

.{ !it svonunle care rătăcesc fară de hodină, În na
lZ'l tură, fanta,zLa Primitivă a trebuit să închipula<;di 
neli( fiinti nevăzute. cari grăes.c, îSi spUn durerble ori 
~:::: bucuriile. furtunoasele patimi mi TIostalogicele 

r H,verH. Ca să ne Înduioşeze sufletul. .-1 Iar cei ce .1.e ascultau, au căutat să dec trup 
lIe ne~urelor tl.şoare şi d'afane Ce se ridică Şi j03.::ă 

!)este a.pc, şj le-au numit Elfe, .să Întrevad{[ în 
contururile fantastice pe care le fac şi le desfac 
ll?uri f• o lume întreagă de zei, un cer Într:eg de 
fllllţi supra-naturale pe care ~e-au numit Olimp, 

.). 

Walhatla sau altfel. au impoporat pădurile intu~ 
I\t;Catc cu un intreg norod de fauni. Nimfe si Sil
vani, au ÎngrOpat în fiecarea;lbie de râu o Sirenă. 

:81'11. ~i au înfipt,uit din nou Universul, ca o lume aparte 
!OCf decât ceai existentă. rau deduhlat după imaginatia 

3a39t j~, zidind astfel din umbre şi neguri. din raze şi 
'fiii pareri: fantasticul dom~iu at irealu;lui ... 

_ • ŞI toată lumea asta nevăzută, dtcla inceputul 
~ vremurilor a fost denumită cu nume SOnore~ toti 

uIt 12roii accştj.a fabuloşi ajunsi până la noi, s'au I.!he
.. mat într'un fd după însuşir'le ce le~au avut, dar 

",ţi; Cit t::l1l1ul s'au schimbat, s'au transformat, Dă-

Conferinta dela Londra. 
Senzafiof"'alele declaratii ale ambasa· 

dorului american. - . 
Din Lausa11tle se anunţă că În trecerea sa 

~pre Londra, Mussolini s'a oprit câteva ceaSUri a
colo, PrDducând o mare turburare în a~mosjera 
hotelului în care locuesc diferitele delegatiuni. D. 
Mussolini încuniurat de delegaţii italieni a rtvut 
o lungă convorbire CU lordul Curzon. Scopul ei 
a fost r:srpirea ezitărilor Italiei faţă dc solt(tiu~ 

nile acccptate de ceilalti aliati. 
* 

Intrunirea la Londra a Primilor miniştri ai 
Angliei, frantei, Italiei şi Belgiei, într'o cOI;fe
rintă care să se ocupe cu chestiunea reparatiuni-

lor, are o îns~mnătate tot atât de mare, de nu 
chiar mai mare. decât conferinta dela Lausanne. 

-Aceasta rezultă si din senzationalul discurs 
pc care ambasadorul Americei la Lordra, Mr. 
liarvcy l-a rostit la banchetul clllbt,lui amcr',can. 
Rcferindn-se la actl1a;Ja situatiunc a europei, el 
a spus: 

,Jntrea~a lullne se află În iata U:1ei mari pri
mejd:i . Int:1lnirea premierilor la Londra este cea 
mai Însemnată din câte au avut loc dth 1915 î\1-
coaCe. Afară de război. mai există şi alle-ecăi 

pentru a "Provoca dl~zastre intefl1:.ltion(]l!l~ Ca de 
pildă fllimânzirea unei naţiuni de către alta. Dacă 
acest program c,::ol1omjc lIU va fi aprop i8t la in
trunirea premierilor măcar cât de cât de o solu· 
ţiune, apOi IlU stiu ce ar putea scăpa continentul 
eUropean de o prăbuşire. 

"europa nu mai poate trăi În.::ii UI! an suti 
această amenintare. Oamenii vorb"sc de aJlropi
ata conferinţă dela Bruxelles, Ca Si când ea ar 
putea avea vre-o Însemnătate, dacă pl'Gmierii ce
lor patru mari l1atiuniale Europei nu ar puka 
re~ula aceste chestiuni. Dacă premier:i nu vor 

str;înd totusi fiecare câte ceva din daru:il-.: cu osiH sllpravieţuia~că, când toate ,celelalte vor fi 
c<Jrc i-a Înzestrat origina lor milenară. llitate de mult, • i 

Poveştile Si legendele, Ca o nesfârşită C,ln3Va Astă?) multumit.fl acestor câte-va povesti mi· 
<au tesut Pe Înoctlll, fiecare veac venind, poate. 11 1111 a te, francezii, SPre bucur'a copif~or, i-au ridi

I S~l adauge firttllui colorat, fiecare Întâmplar'; stă- cat bustu' În grfidina Tuileries-lor, unde manân- " ., 
. ,Uilld sti ,nărească mai mult firea fabulosilor crqj dU-Si cercurile, îl vom vedea deapururi poe soclul t 

Elc sunt vechi ca S; timpul, şi mă gândesc ră<;~clml lui de piatră, străjuit de crcd'nciosul ilUi tovarăş, ~ 
volunlul acesta de 4,Poveşti din Vrc~n\!a de de... cL4J falnicul Cotoi înc-ăltat transformat şi el într'un !~ 
mult", C'I'l1 'c întitulează Perrault, C:lre şi-a l~gar fastuos .cavaler, cum erau pe arunci, d manta- .~ 
\1ulrncle dc ele. că dânsut nu a fost decât tin cuLc- u$vârlită pe umeri, vasta pălărie cu pană pe ttre-
gător dibaciu, care a ştiut cu talentul si cu drago- che, războinica spadă! la coap.să şi cismele de ,. 
stea lui să le redea un farmec nou, să ~e desfăşo:t- sapte poşte în -p.icioarc. • l 
re În decorul vremei În Care a trăit si să le im- ,La noi scriitorii, diSpretuiesc însă poveştile \: 
prumute o aparentă' de reaLit.ate. Mobilele dernon- ca şi cum ele n'ar putea să dlca nemurirea. Oa-
tate acum şi eJ,c, căci sivoiul vremei a curs de menii seriosi, severi domn'i profeSOri. în aU9:l1sta ~;-
atunci încoace, vechile obiceiuri rafinate ale Curţii jor Întelcpc:uHe '1e pr:tyesc drept prostii, si cu 
111arelui Ludovic se \'ădesc În descriptii. toată }?:ra" toate a-ccstca Ce adâncă morală sj ce întelepte '::' 
tia zilelor a.celora fastuoase, dau farmec întâmplă- !)rldc închi<l biet.ele poveşti!... j 
rilo\'. Ele sunt o fereastră deschrs:t spre o lume fj· 

Cet'ndu-le, re~ăsesc urma eroilor lui pretu- mai bună, unde toate sunt cu putintă. unde bine- ~ 
tindeni. VechHe mele citiri mi-i ·arată în alte vre- r;kătoarele zâne se arată totdeauna, La hnp. 
muri, purtând alte nlln;c şi miscându-se în alte unde cel nedrept şi răU' îşi ia până la sfârşit răs
decorlll1i. Ei Însă supra;vietuiesc astăzi Şi vor s.u· plata, iar cel bun ruu\1lg-e totdeauna la feri.cire. 
prav'eţl1i fixati şi deS!:hizati de mâna iscusită a lui t: allmca idea~ă. dupăcum vedeţi. lumea cea 
Perralllt. purtând pecetea neştearsă a vrdmilor tn desăvârsit Întocmită, I'\~ care o întrevil'd Încă vi-
care a trăit el. sătorii Si mintile cele mai înalte se trudesc za~ 

Ce e curios, e că opera aceasta el a scris-o darnic s'o. Înfăptuiască. 
mai mult ca să-şi desfete copiii lui şi că neîncrezân- In accast.ă hllme vrăjită ne duc poveşt:1tc ve-
d-o d1c:mnă de reputatia unui academician cum era chitthli de demult povestitor fra-ncez din secolu.l 
el, a publicat~o Ît~tâi. sub ?seudonimul ~erra111t 1 a! şa,ptesprezecelea, şi eu simt un farmec deose-
d' Armn'ncour, nehanwnd ca tocmai aceasta operă bit cetindu-le. ." 

", .. 
p.,eţul unui e:x:eJ:npla,p :1. Leu 60 bani. 
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putea inliitura primejdia. ce rost are aşteptarea unor 

rezultate ma; mari şi mai bune dela îr.trtminea 
unor persoane suoordonate lor ,Ia Bruxelles? 

"La .Londra trebue să se aiungă la o Întele
gere internaţîonală. Aşa cum au .mers Iw.:.rnrile 
până acum nu mai pot merge nki un an măcar. 
Trebue să se ajungă la o rezolvare internatI(\nală 
a chestiun:~or econom;c,c. ]nzist asupra faptului dî. 
de intâlnirea premierilQr a.cj la Londra. depinde 
soarta Şi prosperîtatea a mi1:oane de oameni. 
Daca această Întrunire nu va interveni pentru ci
vilizaţie. t()ate JXlJXlarcJe se vor' prăpădi". • a......, ..... ,. ..... • r 1t. :ţl , 

li trecut într'un landou aseară 

• 

'Ai tr«'('.ut ~ntr'un b,n"d~m 'R~arft 
Trista, pe subgeam1.l'rile mele: .. 
Cn-'3 yietii tale prllllăy,ară. 
.\i tn '·l1t j'l1I1 1"111l km.dou a"':'OO1'lI. 

Orb'toare de mat.asuri şi inele ... 

Ai trecut si 'n urma ta doar praf 
A ramas pe u1'ta d,eşartă ... 
Ai trecut peste viaţa-mi moartă. 
Cum t'1'<'('cai prin wwii l<Ul'l d'e pwf 

Ce pluteau pe ll!;ta deşartă ... 

Ai tre<:ut într'un landou aseară 
Şi~mi p;\rca. că mergi la cimitir ..• 
ArullCa'U din geam un trandafir. 
Aruncaiu un roşu trand(].f;r.,. 
Si-J cltlcara caii in copite 
Şi landou\, când treceai aseară ... 

A. ('OT1?c,~, 

Liniste. , 
111 lI«tptea 8.~11:l niei HH nn\' 
:\\l-şi 'l~l'i'lllhlă toga }1l'lll,tre ,,,tele,, .. 
~l Jltei !':c l,;t~ă n'c-un f\or 
- Cu pri'J1s de lle{'!1 P11Î·n.sldclor ~ 
Ţ1\ fr;1l11fllltar·ea m::[]ipj mnlp. -

T n· noaiptea a':'.ta· n1:('i un Y;l:n,t 
K noi ·dor.nj.c .le înd ri'i~Il"ti I'P 
Spre f1ori1(jde P(~ P~,!l1flIlt 
,-. POlk'ahf' fihiî rle ('l1\'îmt~
C'lIp·ri:n.~e d(\ illodnmeâr·e. ~ 

ln n"J~~,t('a a~ta lwin gril(li1ni 
ChCltll!Tea-O;:t l)I'ÎlIlhIă Vnflllyj'L .. 

La gealllll 1'1 n n ,;r "iL,l 1umi!li. 
(hCL~u1 :do:wnw Ruh I'n ini 
-~ Vu,..;tiu':;.i c;mtă YGşniei'a. 

E nU3jlt{',Jl. if';l'nd ,mă _"j,mt şi {>l\ 

t '~1 '1Jl mrillc nac7te .Q Ţlute\re! .... 
I ~J 11l"1.ptea 'a"'ta-~ DUlllnezeu 
:)i .. ill aenm ,ea P1'omct~'n 
Să vii ÎmŢl31l·t 1n t1 'ii ... till·(>rt .... 

AL XEOFIiA. 

Pe O zI' cum e a.:::casta. când ninge afară şi 
fulgii ţes ca pentru o feerie, o mare perdea aIbă 
din cer si pân11-n pământ mie. mi-e drag să evoc 
lumea fallta~tîcului si eo vine ca la Un bun Prieten 
ce-i ~unt. Silvatli si E1fe. Nixe ori Cobolzi, Smei şi 
Pajurc... toa'tă lumeal aceasta care nu mi-e rusine 
s'o frecv\entez, tot materialul acesta socotit Ca 
aSa de putin serios, dar cu Care marele Shakes
peare si-a urzit fantasmagoriHe nui din "V1su1 
uncl nOPÎl de vară" ori din "furtuna", tot noro
dul acesta ce trăeşte alături de viata noas.tra, eu 
îl chem şi mă de~fătez cu dânsuL 

Deschid cartile vechi si neavân'd Cui spune 
atâtea fruimuseti, mă plec ]:V) ele na !nlra sobei şi 
mi le citesc mie sînlnl'r. uitât1d neca.czmHe şi uni
lor.mit'ltN\ ~il('lo1·.o(' 8:<tăzÎ. D. AnqJH,l. 

Vorhe Înteleote. , 

V')l·bir.f>R {le !rău 3T1ată nu Sl)~rit nooultiYfIIL 

• 
Eg<)i~mll] 'MI 'ÎnC8ţ)ec oOC'ât În: ~uf1(\tdl8 ]O!'\-

nice. 
• 

Omul dl~ 'ruded:trată V'ililI()Rl~ 11lC ~il,eşte iSă-l 00· 

cnltiim (?ân.d e lângă \lliO'i şi .să oogetăm ·dwplt'(we 
1l].eaeă. 

• 
Pe cei pe cari îi 'aI în d1'll,g, llU-i lliti niciodla- . 

tii: inima n'IH'e distucţii. (Sc~il1er). 

SOLlDARITA TEA 

Al doilea concert al 
maestrului O. Enescu. 

SâmbMă seal'a ,mae;.t.rul En-escu. Î11 fa,t,a 'lmei 
'8alî. em-e frl"ll!ia .'lă·f Îe. //Ia i Ji/i.o.â. ,a ~'îlllltlllt, :.1 
doilea ('()!l('eJ't .al l<ăl1 în ;\.l'll'd. '" 

hl<'i'p:inodpl~>gt'amrnl cu ,,'&:Hl'at.a in sil majnr" 
de T,c('lai r ne-a j,mpre;ionat <'tI {)Ă"'eC~\l t·ia u ltime
Illr douil piirti ('u frumoai&e. hog.ate şi energlll'e 
VRJ1i.at i i. 

.. Parfit<ll în re mi·nor" de 1. 1. Ra,r-ll <psn,t.ru 
\Cioli~.ii solo Il d,;]t '}1r;11'8j tUt.Ul·OI· ('tnJosditoriJor 
r:ă nprerip7~ ta.]elltu,l ma~~trnllni '7i !'ii ;o,e nOlI\·ing-ă 
('ii l'~n 1lITlll'lr 1l1(J1l o ia 1 ,al 1 \l i G. Eno"'l'U es te bi 11f'

nwrit,at. 

'Este {I bn}(',ată rl'C 1l1'l\.l·P Înf"f'1'('ll-l'e 'pnntl'u un 
viohnîst perutrulC'il i'n {'fi ;:.e întâlnlt'!i<C tD~t( ... rlHjlf'\lJl· 
tătile terhn jet? fi le TÎnal'ej şi pe limgă flIl'·[lal"ta ne
fiimn aC'(Jn1Iprmilltă ,(le '11i'<Ill. ca. sn till1ă atenţi:l 
încYJwl'<ltă fi s,ă-lei, tl"f'bllC ,ra 'artii~o,t.1\l să îllte.l~:1g~ 
prrfect hUK'flIta <ca;<ă () 1wăi'a",eă ;<i cu eăl,dul'a sufle
.[.11111i ",ău să ;·ndîl7..easdl pe al~e a,uo i torilor. 

AiungciîITlf~ la .. H;lyanl:1!'»p" 1f1i(> S,aint So{'n,;:. ll.
N'3stă ·per1ă a ml1zÎ('!'j. fină şi exotil'ă. 1l111'es.tn!L 
a fas("ial,at ;;ah prin ,d(>~ă\'iîrşitt:l-i arUi de a exe· 
el1t,)l l'\l '0 Il~lJI'iniil PllIoţi<ll1alltă \,;l1'i.aţii1'C ~rnle lW 
dulilp eo:nrl(> în s('~tll. f1a~f"j1i:rk' lâ'!lg'[i .('al\l~ pe 
rnarrl,;j mi, tl'op·;rilr. ,l"l,n :f"rtr la Tli<!niss;'IlIO. (li' 

1:1 al1f'/rt'~~t~) imp('tnns la .[\lliia,nt{'-l{' l~Fl('iv. 

('e('~,:tîl bll'l'atii:l f{)~t '<!-f'P('.i! ·('31'(' il pl;'kll,t mall 
mult şi fi C1H'Nit ~j inimile ('t'lpmni T'("ci ~i 'snfk
tr·ll' ('{'le Hl3i neini('l'ezătoare. 

I'n·nr.' ula 1 1):1 trll1ea .rt i n T'r{)~T~~ln {'CHil 1'n .. ,rl in 
,.F"l i (:" d'E;,:p;lgll~"tlr' ('.(1 l'1'(, \ h ţi ,fie i'tdlll'ei t tl1 
..'\ff'!1net-T'e'rp<'Ti]" de' KI'<,;,,1(']". It Înl('{H'OlHtt ><\1('

(,"~1I1 !ll,yr'nl !l']. {'n~H'(wtlll11i. Tn POI'P"J"f\ 11lHle H' 
ai\1n!~ mO!J]('llt" eâ\1fl tn,hul' i<a f'ftmte pe t,()~t., 
pntn; e[,!n'rl p l e. ('ol1e'.'lYlr·;lW'lt :lrti;;;tnlni tr('hll,~ 
"il ll.Îl:·mdî h 111\ m:lxillllllll. AnI nrmă'I'î:t ITI 'il'Fll~ 
--fi yO(l(,111 yt'.~L() tnrllJ',lq)'f' pe faţa 1T1:1(>~t>rnllli i"':l'l 

\.:'{'-(> "fur(.are a an'\1ş\11~!i. dar n'am N'n-;it ~ă 
gă"jm, 

A tl'('('11t <1;;.a ,'J(' lin';.~iit jlf ... "t'J pi-t' rlc.('i1e .g-rele 
ale hlleiîţii incftt şi ·a<rei ee :mai {'ref]. di 111l.mai 
aiCl'"h;lti'ea \'!oarei f'",te. t:1lmct nn ,[111 mai avnt 1'(' 

"1'\1::;('. 
~i ('.a ~[j nlU]ţtHll{'iÎ',:·{i *i mai mult jl(,aee,,!tia 

a r!lntnt snplimentlll' o )lartÎt\ll'ă P:lg',lllÎlli:mă în 
'c:Irc i-n pus în uimire. 

R.aln i-.a filC'llt Înoe1nng-a.tc o;:i 'c~t1,r11iI''':1''e (\\';rl,ii 

dnpă {iec~l'l'€ bucată. 

ŢI;n pqrtpn dllli prilWar~ primit 1m fl'l1ll1no, 

hlll'hct d~) H,)!·i. o:,n )}:]·\'tea cill1i~ci d'nei Ţ).'1Jmitri'l 
prnf,isori II primit 1) ;:.flrnll'nhilă. pC1'lnă I'n mnt.j\'(' 
1,iîn!;ţ('!lf' t4''<l1lf' ÎI1 :ngin!. rlin pal'tf>;1 (ln{'i '\Iill11· 
lin un [Jclmiralnl {)j)J'C'g I,ăn?ite;lll hrndlat i,n r\'· 
lief. Ul fir de Jt1r. ia'r din partea lii>(,1l1ni ,rIt' 
{('re prin ~tă!'nillta dl'clnr p.rDfe:-:.o:ll'c T\llin Bog
dllfll şi El. numim). a 'primit. o pCl'C'.rhe ,de 'n(lmira
hi10 op!l'eg'(' din rC'gi~lll·eţ:l (lI' llOI'd-w,:"t '(l Banlatn
J11i. t<'''lltfl ('\1 fl'!f.1'h):'~(' nwtln' 1'()mâ11c~ti În ;l1'

ţ:Î'n,t. Din pal't0a dn('i Jn~zt .a.p1'ilnit. o n]'inu
n.u:t (,OJ"OR1:ă ,d,c latUl. 

)f ap~trnl fi p l('("at im!1l'e"iOllfrt dE> eill el 11 l'a ('u 
C'1I'1'f: .~ fost primit ~i mai ales d·(' fr1l1l10MP1e (].;..' 

Tlr,..i {'e fi Vl'imit în seonlll d-e a.dmira.tic din 'par
tea A 6irlanilol'. 

PoC"ateă din f\~ zÎ,,,a intleligentă .a Al'llIrl,nlni 
n'am "h.pn-l1t d('!('Îit nn 'nnmilr 11r('3. redu... In 
~j~f'''iul ojntT-E> <lllii IHh·oC'lql nu ştiu (l.adi fll1 fc,,,t 
doi f'hU ·('el mu},t trei. Ca.re-o fi 00:\17,,<'1 ~ 

La pÎa11 dl profe(>(lr CU1'3,·jn a ('0\1 tr ihnl t 
IlIl11t la pel'fectin.noll. eX~1(>l1tă'1'i i ('Olv'>ertnlllÎ. 

.!udex. ' 

"ba. %7)$ il ....... 
Bibliografie. 

A aparut A7manahul ziarelor •. Adevăntl" ŞI 
.. ,Dimineata". Un ,'olurn de 2-10 ]:l<agini ('n o ro
p-erH în 4 culorÎ arti.,;tic execnt.atăşi eu un mate
Iri al bo~at şi variat: lit(,l':ar, .arti~t:i'C .•. aYâmld cola-
Mrare.'1. alO1'; 1. Sl.ayici, ~fih.ai 8ll1f.love-amu. 1.; 
A!.\:hbie€'alnql, Roau D. R.o~(1tti, Iml ToodlOrescu. 
Gala Ga~action. Sel1tilllinPopa~ Ion l~ribeagn, 
A. de Hertz, Clal\ldia .Mil1ian. Al. D. Btl1111atiad, 
etc. Preţul 15 1ei, 

-......:...--- .. 
",,,t'. " J)",~mi, J", 

~ r= 
Dela Universitatea Populară,; 

Dum:ncdt la orele' 5 d. a. s'a făcut inauJ 
rarC'a dcschiderj'b cursurilor UIlI:verslt'.ăţih Po~ ~ 
Iare din" Arad, [n sala 1!estivă a Liceululit MQ~ 
Nicoară d(n Arad. tm 

D. directOr al Liceuluj, As.caniu Crjşan a j 
nut Un cuvânt ~e deschidere vorbind despre 0tvă 
gina ullrversitătilor populare şi despre importa, l 

I,or În rflspândirea culturei În mijlocul maselor.l 
A urmat apoi d, Stefan Ciuceanll prolesfă' 

de istorie, tinând o importantă conferinţă desptt4 
oh·ectul Istoriei şi Impărtirea ei. . ~c II 

Impănat.ă cu d'tcrite aluziuni ş~ s,pi-rite E 

lânKa ildl,~iJe filoz{)fice pe care le-a desvoltat, .' 
Cin:::eanu a reuşit nu numai să tină Încordată ~ 
tent'unea sale:' arhip':ine, ci chl,ar să o Încălz~lI: 

scă. r 
Ieri. Llllli la Ora 6 ~ a, au înccpllt adevă c 

tele prelegeri. 
Au vorb:t d. St, Ciuceanu c!.espr.e 

poru!tti rom,ia şi Împărtirea. Istoriei 
Dsa ne-a arătat şi demonstrat cu bogate argu.m i, 

te diferiteile influenţe pe care le-a s.ufed nea 
l1{)stru. A urmat apoi conferinta dlui rrof. ' 
tor Blaga desPre: "Introducen<:a În lumea, ba 
r:ilor". Conferinta a fost bine studiată după 
plan gândit si dar şi În curent cu descoperi 
!$! ideile cele mai moderne i'n ilegătllră cu stl[Y:ec. 

Publîcul a azisiat în aşa. număr că sala a ! 
complcct plină. JUPE . 

Semi-centenarul SOC. "Român' 
]un~" din Viena. 

- o scrisoare a Reginei Maria. 
50detatca Acauemică soc:aHitcrară "Ro 

nia Jună" din Viena, a primit cu ocaz:a se, 
centenarll,:ui său urmlitoa·fi';:a scrisoare dela 
gina Maria: 

"Cu deosebit?t bucur:e aIn aflat că Soc:ctat 
'Academică "România .]untl' din Viena, sarbă 
reşte în acest timp jubileul ei de o jumătate 
ve:\c de fiinţă şi tn cu acest prilej să aduc 
nosul urarilor ce din adâncuJ inimei şi cu uem 
ginită dragoste fac pcnt·ru propăş'rea acestui 
car <Îl~ cultură româneasca, c·are în totdeauna 
Intrupat simboluil unitătii nationale şi ia îl1fr:ltJi 
rom<Î.ldor de peste tot locul. .. 

Ca s; neuitata, -întru fericire răposata 
gina-poctfi. Carimen Sylva, am admi.rat necon1 
nit avântul şi dorul de ncamce pururea a În! 
Beţit tineretul romrmc&c adunat de pr-e~"ntin~ 
la olaltă la vatra "României June", în jurul fO( 
lll<i>.~acru al untăţii natÎonale, păzit, ca de n~ 
vestale bră. prlhană. deagerii noştri flăcăi I 
toti muntii,' din toate ola'Llrile, v1iile şicâm~ 
româneşti. 

Indt de pc vremurile când neamul nosl 
era oropsit sub jUj;ul unor naţii străine, "Ron 
nia JUJ1ă", ,cu viziunea ce un tineret entuziast 
cu cugetul curat al iubirii de neam trebue 
aibă. şi-a dat ~eama că românii <!le peste tot 
Cl~! sunt .. un trup ş'u'n suflet" si au dat astf~ 
mare pi]d{l de $f)l'daritate natională şi adevăr: 
frăţie. ,1' :.~ ;:~ 

Cu dragosic de mamă Îmluloşată pentru 
PilI d iuh'ti !'unt incredinţaU\ că ş: în viitOr ,,1 
mân'a .Jună" va sluji de l)avăză a unităt'i noa1 
nationabe, 

F:e ca Şi,ade azi încolo duhul mare1ui Voe' 
Milni. al :'ui M'el!. Sincai. Lazăr; As.achi, 13 
llescu si al celorlalti apostoli ai neamulUi nOS' 

tntfnerit şi deşteptat să fie f~c1a călăuză a CO 

'lor şi copri\or noştri. 
Fie ca pilda de înfrăţire 11'atională dată 

,.Romfln'n J1Hl[t" ne vremurile cele mat v!tr 
pentnl nea·Jtlul nostru, să Mlinuiască ~i s.ă fie 
mată de fran noştri de pretutindeni, 

fie ca jertfele frtcute de noi toti pentru 
tre!l:irea neamului să fie de toti sfintite ~entrv 
ue1c patriei comune nrm şi nedespărţită. 

fe ca tot românut să mărturisească eli. 
umlil Şi acel aS suflet, ~ă este dintr'o tulpini 
vede într'.o 1umină, lumina patdeimărite" . 

MARIA, Regina Româl 
Decemvrie 1922. 

r 



II'S3t e mm an 

~ar~ţi.~12~O~e~c~cl~1,_vr~ie~'_1_~_22~. ________________________________ ~S~O~L~l~I)~A~P~J~l~t~\~T~E~A~ __________ ~ __________________________________ P~a&g~.~3 . 

INFORMA ŢIVNI. 
M. S. Regina Român:ei. însotttă de fIIca sa 

i. S. Regim Jugoslaviei !şi de Pr:~lţul Pau~ C~ra
leorghevici au plecat spre SaraJevo, unJe;: VOr 
imâne câteva ziLe. 

Ambele Su.verane VOr intreprinde apo;, În 
,vărăşia M. S. Regelui Alexandr", o călâtorie 
~ coasta Dalma.ţici 'Până b Ragusa.· . 

r Societatea istorică· şi arheologică-bisericea
~/'din Chi$inău (Basarabia) În ultima sa adu
'are generală tinută la 18 Noemvrie a. c. a prO
• mat cu unanimi tate de voturi, membri onorarl 

· . 

Un domn ce căutase să se aimuzeze în noap
tea de Dmnine:ă spre Luni, a reda mat azi poli
tiei că i-au dispărut în mod misterio.s 2800 lei. 
Păgubaşu\ şezuse într'un restaurant la () masă cu 
două doamne necunoscute. 

Ieri llOll.pte, două soei('tăţi illitâlnindll~;;e pe 
~trada 1)orobanţilor s~a j;.-;.:'at Într('; el(>: ceartă, (IllIl'e 

It de!;€'Ilertat îm băt,af'. în "Cnl'>8ul â.reia' uunl dilntre 
e.ei i'n1C1ierati a pnimit, ră.ni p;rave. Răni,tul 'll f;r.;t 
trM1.!':porta.t la spitalul< judeţean. 

• 
('ontra indivrc'l.llui I·1.l].in Ko,,{Ic.'! in serYI('l n 

la V eTIl cf{' 1 l{('kiben"(m, ;::'a Înaintat iel1i .Jta p1',(\foc
tnr.a pnliţiei O ),f'damatie p"nttn fl'nnrlă. J.mrli\-i
'dul Ko\"u(,iI Il dispărn,t rlin (Il'aş (>\1 () ;:ullniÎ mai 
111a IT. snst ral'ă patrOIl'U 1 t1~ joC ii 11. r .

. e' pe dnH dr. Io.an LllPas şi dr. On;sifo,' Ghihu, 
fesori la Universitatea noastră din Clu!. 

De c[ttcva zile s'a produs U11 ger asprn în x FRANCfZA, GERMANA, ENGLEZA SI 
'ra~ şi ÎrnprcjurÎJnc. Barometruf~ a arătat o de- ROMANA. Doa,mne. d8mniş()ar~, ,domI1':i, elevii 

t
esiune de 9 grade sub O. ° şcoalclor pot ÎI1\'ăta COrect Într'un scurt timp cie 

* (4-5 luni max~rnt:m 6) printr'o metodă s.pec:ală 
r, Prin ord. nr. 124550 Ministerl11 Instrucţiunii unică În j!c!1l1l ei. disting-;1nclll-."c J)flon uşlJr:l1tă. 
fhotr\rît să fi~ primiti !a ~r:ive~sit~tea Jij~ .Bu: - .lFAN GOLDBFRG. proi~sor de Iimb: străine. 
~resti un numar d~ 60 ~T~vata.ton, dmt~e ,;;~rl 02U Str. f.ll1inescu I1r. 9. II. (Dcâk Fercllcz). 00 58. 
~ri an făcut serviciul mIlitar, laI' 4() cart au !TI I~- •••• _41111! .. 11111" .. $ ...... r:llln:... ...... __ ... _~r:~_~n_u~r:_~tlllulflub ... _ ... U~._ •• , .. 
lt,lmant o v\.}Cl.lÎmc de cel \)utin 3 ani. 11l\';tţ'l-

11rii primiti. vor avea pentrU tot timpul pân~ la ŞT 1 RIT E A T R ALE, 

~
:.'. minanea stII ~:i1or .• acttt~1a !eafă de Înva~~i ~ort. 
f. Doritorii dc a se I11SCne sa se anunte plina la 

· Decemvr' c c. 
• . t "\1:11111{,1'1 ~ avnt. l~)(~ la ]1!l'efectUl'fl ;\ult,tnlll; 

1,:~(}~I~fii.tl1ire :n H'OCI'(!H, l(le~('\1lIt,M1i!-;il'.ii (Jfkil~l'lii 
·'t\. :\ lll,jf pn"Î(· la nccut'll ,('i)n~fatnl!'(\ dna !:tl'
['tr :d. ?l1"11l';f!'c~~'\1 ,,~.ill. HIlC'\Il'Po;!ti ,,;,i f'f>:'.':rpt:!rn\ ofi· 
If"b11l1 lU\ , l\lm 1ll111~oar:.). I 

'. S'a ,rl~."i" (~ll 1~'I\C,~;.;tă OIP;lz:Hne ~,~ ':<' Î'l,Jfii n te:-{' I 
'Imlza,t]) a:pflrtr, In t'.a,dl'{lle oh<'Lu1111l 1()\ .. : 

11 tl'l1 Y;I!ln\"c:;.i pentnl illyalizii din riizh .. i. ,..:n,j 
"rg'<lli izaţie i (>xj",tcn te !l{mt I'U Oer"j i n,';\ 'Ol" h

flr din r:'i~,brl.i" 
- In f:!('olHll iw,.."ta >;-c Y()1' hn:<a în zild<, l'f'ld 1I1<1Î 

)ni. ,plate n!lc1nri 1I('nll'l1 în;:;ericn'<l. 11.,(',lIlh1:i[\J:. e:i "!:I~)i1 it 'P:;\llfl'l1 viid.1l\':e de (.,fJ\{'!"l";11 .n·f) tl'l' 1 
ahZ1 o t,IX:! d,e 2+ ],('1, tar p('Intru ",(tkht1 ':'1 I!r';l 
r Î11f.erin'l1'8 ţ'; v:il,l'\1\'r10 ,H'f',oln,m 1:2 lei. 

• iaIr . 

Re!!ertoriul săpUmânH 
Marti: "Azil!ll de noapte" (Ab. A.). 
Miercuri: .. Nc\'astr.t oJandeZ[I" (Ab. BJ . 
.In;: .,Părintii" j}remicr~t (Ah. C.). 
Viner:: 'Cu îllcC'pcn~a dela ora 7 "Speranta", 

rcnrezentatie pentru iinllJlcitori. La ora 10 si JUIn. 
.,Par'ntii' (Ah. A). 

Sccnele sgl~cJlIil()are a,le picoei ,.Az:htl d\) 
noaptc" vor li redAte într'un tablou rNI Si tie
care nouă reDrezentatile scoate la ivcalrl noui şi 
nou: frumllseţi pentru SPiritul (ibsen·utor. 

McrCuri scara sc va da: "NCv8sta olandczfi", 
pi[~s~ unn~lr:t(l cu un v:u interes pentru l1l\lzic:H 
ferml'c~\ tcare. 

Joi seara se 
lnr:1e pr'J1,cipa,l e : 

Vil',·~ri ~ ('an 

V1 d:l drnma "Părjnfil". Tn r ,)
M. Szrndrey şi Erl1. Darvas. 
renrcz:ntatic Tlentr\1 mU11citor;. 

Situatia financiară a spitalului de cOl)H. 
);!tf In scopul atenu5.rii mizeri' de lOl;u illte se iJrG· 
e ţteazii illfÎl:ntan~a unui catastru al tuturor :0-
p~'ntclor din oras. F:ecare locntar pri nCipa! si Ia pri!l1a ri e "'<' hH'reazn. la.î ntoem i rea bngr. 

m•• prict8r _de case vor fi daroni să declare cor/-
tnlni l>f'lltJ'1! viitol"ll.lan ·finallt-·i:tl'. 

li hn unui formular num~irtl~ locuintelor ce le 1)-.' '1 ,~. , . it Zil(~le tl·(;(,lIt~.' ,,'a Întrl1,111t 'il prll']:!']'!'" ('1"!1I1~1:1 
nalPă , Împreună ClI numărul :mcmhrilorl familie: "!litaJi"f':I"('~ penll'll a "tahiti bn~fo\'\l,l "pit.,l1nlnÎ 
l""r~ Fiecare clJdire va avea În cadastru tin dusar \ 

· rte. Âstfel se speră eri se va putca hc,c o rc- î11 ;:;areiml ol'a~nl\li. 
\: dp tnpii. a t'ăr.ri fjrnrn\,n1"c, (hL\~ii."lltn 'L,;,<t:c;, l·:'.;~' 

rţ:zare dreaptă a locuinţelor. CCJJ11i" tu :1 ('Hn"'!:lt.lt l'ad i Il [ll'.'t It.<! 1 \lI ,an fi ]1:111. 

olll • . ('ia!!". \'ll rp1.lIltn Jlt'llh'll ;:;pimahd ,de '('opii 11'l1 (1('-
Îni D. Vasile Stroescu a dăruit Statului 100 he'::- F:.jt ,(1(' un IlIlli(;'n ki. fntil cu .'lOOmÎ,i.dtifjl'jt.nl 
nl,h d['n moşia sa Brânzenii-Vechi dIn iudeţuI 

b ,o i'n <!Illl1l :t'n tl"'l'i o r. 
k.;ţlt i , sumă ee i-se cuvine Ca dcsp~igubire pentrll l\,"('''t rkfj"it l'ezllltii în'fk<:.',,~'hi ,din f<lptn] ('il 
n:~' hectare teren arabil $i 25 hectare pCidure, în spjtall1l (lp ",tl'i i "0 )lrill!(,"~"(' În tl'llt:llllf'nl'tllll 
i .. ~cU'l s'tuat !n Brânzc,nii-Ve:c1:i vechiul C()i1~C, numai e~tpjii din {Jra~ C'i ,;,i .din j,JII']ll'1':jnriltlp ~i 
JlP Ha case, doua locuri Vlrane dlll comuna Br:.m- alte '1''C;.ri1l11Î ale ţ.iirii,pliiti'11idu.s-f~ ,!l,~(,(j,tl'e i!i1',<ti-

!nil-Vechi si unul din satul Zahaicani , prec!1im t.utill'lIilB (le ajntol'a)'{' ,t,;!Xi<l",lH,l,ihtă ,rle lIIinj"t.<>ro 
os:islima ce i-se cuvine pentru 200 hectare jexprJ- ;\('('a~til t:lxă fiJ{'() î!1l'~:l ,de-ahi'l1 jn'mătlMtf' ,di;lt ('{,,<;. 

~on1iate din moşia ZaJlaicani, în vederea Înfiinţării I tn1 l'e,ll 1'0 zi al un.ni {'(>pjl b()ln~n'. T,L'('a fixHtiî 
ast~ sc~H,pra-..:tice dCBagricuttură in comU:1a I de min[:4e,r F.e nrcă d~r'ahia ].01 20-2il-lei pe zi. 
~ Jnzen:j. v cchi. iudo ti Iti. , ,.(':t t:'1 \']'E'llll' '{>()",t.111 ,t rata.m{'nttd1~;' 111lui <{;{}I)l î.n ~l.}i-
Jt ~ • 1 . , tal"'Cllrdln !'JOh:ipezi. 
tfeiD. George Bârâny, directorul sl1Cursaki ,,1<,,- I nl~fi(,it.\11,·ipitnlnllli de {'I)pii uo<:tfd î('Wlt,!It, 
ăr~r" din Timjşoara; ne cere să recffidim ştirea I p'rirnărila e nlcnitU al pnneÎn ~"lnl'in'a pc'pn.h-
-.blicată relativ la dsa în senzul că dsa a ÎO~H 1 ti{'-j 1'11 (':v]nd j1l1pozitul~li~rnl(lmell1tHl'. 

'U ~itat la Sij!;uranta de stat in ttrma unUi denilnt Cnllli:<ia ~uj,t'd;('(\:~-'{'iî in."{'-:ll'f'ii a r.:,rll'l>(\ k:lt.' 
"R~c s'a: dO'\'lC"dit neîntemeiat.. v ! Idwhl1(.lil~ '''p:t:dulni ,de c.opii l-a l1lillim111 pr)o 

laSi: d?r~oanele Srgll'rantc~ de sta~ sau. PL~r~at fat~ I ~,ihiL 
.t .a l~ modul cel mal prevenrtor Ştn\Cl vorba I . A\.'ând. în. n,rle1\' in-"a ,"<'l'bml1ct(,;l m{'ren cn'.;:.-

o~i era, de arestarea ds:le. -{'ÎllJ~ii, ~1lN\~te l'e.dueeri nn va Fl{'.himhll mlllt Foi· 
l tn'lI'tla.· 

()sti"AgcIlCle Tcl'egrapihique Un!iverselMc" afirr,Iă 1 . 'Pentru a ll!;lUl'1:l popn]..ltia. ("""!lli$i:l '~pil'<lli,'p;l-
CO~ Societatea mine10r Petroşani l$i spOreste cani- I ;;dl a .d{'('i~.i'\ !'lI ("c'adî(·(m~iljn1.n; î'TlI~,nt'RT"E'In t!'lWf'j 

. Fila ~ .milioane lei prin em:tere~ a 180 mil~- .1 ildl'('~(' i'n"pe<'ro)",rtnlni :din ('1115 '::Î nil'~tinn~'i 
.\atr,.n. ei actiUni. nou~, ţari vor fi rcpartlzat~ grab t I fO .• alul~t·i,tăt.('ii d.in Bll(,1l1'('şti~ În &e~z111 c!: t.~x{'l'? 
1, r, h lor aCţionan. . , prp\"!lzute l.wn,t:ru ţ'~ .. ~hllnentnl ('i()11!111(l1' 'sar~l'('i! '-'fI 
ac • f' .. . f' t ] . . le m,(qoqzate 111 <'''Il Drm\ta.te ('.U R«\ '!l-a. a U]1!.'·:U·<e I 

:: Cp-reţi exclusiv glmw ,>OLLA". a preţuril,>!'; : 
rU:f '" Taxele pollJtr·lI co.piii ;:wr'aeÎ ,;,i Il {'a\"ol' părinţi 
trut Din ~ew-York se anuntă că pr.eşedt;'ntele Sta- nil ;:l~nt î'n!,;e~i,;1i. La 'I.Jiei o .illf'<tir\~ti(': d'e JljntOl'Rl'P I 
,~ 2.0r Unlte d. !farding a propUS c(?ngresu~~lî o Ll- fie ,;t~('. (,~rl 111 ~1I1«'ln~ fn,1l!(11l1'1ll !!if'Il.('rtHl penfrn : 
: ~ r are a condlt~ilor de emigra.re In Amertca. Q('r()tll'~'fi h{lln a\"110r $'HT·a.Cl. I 
ItnJ_ . 

., 

Convocare. 
\ff'!Jl1wli<'llmÎtetn1ui admin;:;t:rativ d'e1a .. Că

minul ,!-h.mknţese" al Îuvî'iţatorilur din ju~leţ.ul 
:\rad. ,,11 li I În\'lLlţÎ a lua par1.e l,a şedin.ţoR O?l se "a 
ţinea in b;roul (lIe artminj,;trare ,al căminului in 
zilla de lI) DeeclIl\'ne 1922 1-lt. n. la Ofll\ 10 a .. m. 
{,ll ll'rmăto1'lll rrog1'am: 

ApmharNl f>,(>('otilor lip pe a'rllll UI21-22: 
St.ah:·lil'ea bl1.gcrtlllnÎ \WC ,ainul ln2::!~2:j; Ap,rooa
rea. rcguhn'-:.mtnlni 7:le ,easă; E\'cntuale cpl'opn
ner). 

Aran, la 11 DeCellH"l'ic 11'122. 
A. Ctişan. 

v.-pr(>~e.:l!nt(> eXf'e. 'al (·ihninnlui . 

• SI., _$'" ." .. 1., 
B URS A. 

. -• , -.-. 

ZORICH. 11 Dccemvric_ - l1eschiderca. - Berlin 
6.3750. New-York 5,1050. Londra 2425. Paris ,3i55. Mi
!;,no 26"5. Pra~a lo~n. Budapcsta 023. A;?;ram 175, Var
sovia O[)325. Viena 15. coroane stamp;l" te 76. 

BUCURJ:ŞTI. Il Decctt1\'rie. - Devize.: Pari~ 

1150. Londra 724, Ne\\'-Ynrk 1 ti3, Italia R26. Elve\ia 
.1")25. Pr:tl!a 5\6. Vicna 2·'5f1. Beriin 01.2. Budapesta 
007. - Valute: Marci -. leva llb-·-1l7. funti sterline 
735- ·740, Îr,1I1ci francezi 1170 -1175. franc: elveticni 
,iO-?,l. Ji"c 't~J\icne H1I.l -RIS, dra;:hmc 260 .... -265. din,1fi 
240-250. dolari 102-10250. Napoleon 570-575, cor, 
anslriace 2h~·27. socol 500--506, mărci polone 110-ll~. 

ARAn. II l1eccmvr lc. - Valute: Dolari 162, mărci 

00.250. socol ."i.as, dinari 2020. frand francezi 11,75, en
rO;)1\O 11l1g<lrc fI.n7. - PirIti: Budapcsta 1·1..10. Viena 
4~O, Berlin 0.02, Praga 5.15. 

TELEGRAME. 
N01l1 prcş2dintc al PC-1G111:::i. 

y ,\ H~OYl A. - :\,llll1,al'oll, :1I"'\,ti,)lJ.;Ltl poJ.':'llil 
~t al('~ it,;·! ,'H p~'e";'(d;l\te :a\ '1'l'jn:hli:'2i l~{~ ():lh
rid :\:!rllt\l"it'i. i~ll :2,':;\l ,·"iurî, 

H1 T

<. THE~lT. - (!uwl'll 1l1a Pl'iTlIi,t pe "al!' 
(·f:,·ill:i1 :;-lirf'a. <'il h:l'l1>lle iWLrrnal·.' .. (10 \ănuni bul
gad. ·0a,.' ~l1nt stap:lllli '1J.e sjtn:atlr, .:lta'~"·l pc ,;-;,1-
jln.;,ii J"'1Inî nj {'e ,:>{' afol'ă În Hnlg'ari:1. Plimg{'ri 
lllHner";l"e rit' :l'(·~";l.:til n:\tllrfÎ ali fv."t ·mlr-l'",at.e T,\', 
g-aţÎf'Î Hnlll:lnjl'i eli'n S"fi,u.C'.mhr.tn ;W2:",t,l!, ;;,.tÎl·i 
"i mai, \;1 "'1 pl1l~i h,' r0111~1t1 j in. Blll~ari:1 a tlri'l?ll i! 
i1l!<\1pmt,ahi\ă. (R<tdor). 

PhCarc2a comisi.zl germane. 
Hl'(TnE~TI, -'" C,)mi~ia. ('l~O!N>11l :pa g'('1'

m:1l1il ('are ",p :,Jla .J,(' ln.lli llIu\tiî Y]"{'lllf' lia 1311('11-
l"{'ştj. a primit uzi in"lt'l1rtilllli ",1 ple('e la Bel'
lin. C(·lHi,,;~'\ Î:;:i va ]"(']11,:1 hW.1':1.l'j1e b 1;1 L~lllJ.al'ie 
[)I1.jJH ,:tirf~;l ul10r ziarr, ('()rni"j,a ,ar fi pl'e,~at ~pn. 
tnwil intre pa ~î l'nll1i·~i:l j'OlllniHi'Î ;;',a,!' fi ivit l1llC,ll' 

rli\'('I'U,·Pl1\C . ..:\('(':l~tiî ~tir,e, 111\ ,e'(ll'pspnn"le nneviÎ
l'ull1i. {'al17.;l \ll(,(·.tl'ii e(IIlIÎ,~i('i e fl~jltlll ('ă;derii 

. t..'1'Y('!"l1H \ il i \\. i T:tlt.Ol' (,al'e {'nl1l i:<ia ':W!'.a;::hl:l fO:"1 

tl'imj,,;'; ':'! J'1\'.'[\I'(':1 ri e în leg-iltnl'ă {'U in"t.l·.lwti
ik l":;' trehne "ă le pl'ime.a~('ă ddn n,lHl gn\'el"n. 

(H.i/t'ck"tr.) 

Conkrin1a desarm~rii dela Moscova. 
\' A H~O\' r A. ,1'- l~l!,:,ii. În ('cnlferrmta -rl07.:1,1'

mări i neta ~fl)o.(~nia. aII remmţ,;:J,t la }1l'{)Ic0tnl 141]' 
clel'a în('"('pnte9. în a.N.'.;l"tă l"onferi'll(.ă>'ă se ,di;;-lllltP 
lllillHli dH';.;ti\11li t~C'h:lli'l'eI şi .milital'f'. ,D11 11lă lor,,· 
0rtn1 rIl"{\;'I' pnet111 rk ,rwilgl'(,,,itm·e in,~hei at 1 n~ 
tre p'artj('ip,ll'l1tii lla (';onfet·llltţ.ii i.şi \"a pierde WI 
lO:lI'ea rhV'H ll'IHll flin'tre f'tate, ,n11 ''''\3. .eXeK~uta 
c,melj ţi ile ,dc dezalI"n1Iare. (R,ald(ll".) 

Desmintirea ştirii despre frata1ui ruso-furc' 
CON~T."'~T[NOPOL - Gllvennul {'nj.!lpl 

df'!<minte i;'liHI3. ră Între RI1':",i~1 şi T11l0il'i11i s'ar fi 
hd:c'i >It 11 n :~C')I"fl Î11 ~f'H'7.lI1 {!U J'nia Rn.~i i VOl' a· 
ta0a BaS(ll'Hbia, iar l't.reil 1ll3.ccdonia. (Ra,d(tr). 

Chesfiet S1râmtoriloL 
L\ l'S.\XXE .. - Expertii ,mihtnl'Î l7-i 11:a.\'Rli 

an {,O'llti'IHlat iC['11I ~tl1fha împrenIl1'î eu .dele.g:a:tii 
h1!;('i ,('IH"'!'ltilllH':\ Stl'âmtori)oI'. Dispoziţia e .f:rvo
l'abit\. (Radol'). 

"":ârg de Crăciun la Stefan Mărki I ~ 
Str. Meţhutll (r. Forray) 2. Barcllet ţ.esut per m. Lei 29.3&, lt8!'che' 
de aţl pel' m. Lei 39, Sl~blfron 90 em. lat Lei 27, Pânze LHlolll ~l 
de Bumburg, store, filmele, măruDţl~url tte. 11>4-60. Mai ieftin ca ori unde! 

. ~ • 
t., 

." 

1 
': 
! 



• 

. AHalii la Londra. 
L02\IHL\.. - Prima in:tnmi1"B :1 t'.oltie-rÎII1-

td Ht.atdor a1îate. l-\'.a afur'7it Ln chiop fu'wll'abil. 
:-le <speră {,~1 se ", .. 1' !~(fLa >-l()luţ.j j 1!worabile Î'll toate 
(~hestîlmibe. R('l])~'E'zelltu(l)tii Stah.,lQr şi-alU -expus 
'TH~)g:J"'dmele, (~I1\'(,I'IHLl fJ'lllllll\.'eZ e im'oÎ!t :-li ae ... .'nk 
Oerm.tll iei un mm'.a;torin d·(> Idoi ani -şi 1'ă ,a.Ol'optf' 

o l'edll{'ere a pUitiJQ}' în natmă. Tolldec;{lată ~'e
pl'ezenta,ntu 1 fr<aTI,l'('Z propune a.('or,darea nn Hii i ll1-

prumllt rnteJ"lU\!tional ·de GOO miliuamo (3m11lllllujei 
pen t nI Î m hun ăt~~i J'f~a <'1ll1S\1,] 11 i mă l'ri i~i ,fi "ii! n.a
ţiei ,din ţadL 

,. 
1.0\ I JlL\. - ~l,<linta ,Je azi li ..... nrf.erill1tei a 

Jurat 4 o.re. PoilH'are .a ~le('luu'ait, eii P]'l)llll!llf'l'('l,t 

{l'8rm am iei mI ~ Ulplţumit~.l'e şi l1'U poate ,~rJ'\'j 
e.a hazii di~ntinmilor. In ,a('i':~Hş 8CIlZ -a \'orbit ,1. 
MUB-o.o1inî ::;i Teurnis. Th:lnul' Law Il :dedat'ar, t<'I'i 
punctuJ d·e \'er1Cl'C onglez ",e \la en,ll\'ll'n iltta num;1 i 
clllpă~,c se \'\1 ocupa df; llJ('oa'.5tu ('.he-t,illlle 0'.Ill"iliul 
d.e ,miniştri en~lez, Poin«'ure luiind PElIl'tI'U :l 

{1(J\l~ oa ră cu"nntnl .a I8pn,~ ('u C llI('C"e",al' lCorutr"llll 
mj'IH'101' din ba.zi~lll!1 Rnltr :;:î a liniîkw ,·,ama] ... '. 
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SOLIDARITATEA 

lhllar I~:jw II'U In,at cll\'irnt'\tl în che8tia mă,~u.ri-
• 1,)1' de ('on !<tl'ÎmQ'l?'re. 

~lu~,kini e 'de păI"Brr. C'ii şi chestia (l)a,toriil.or 
dintl'C A1i~~ti ,..ii. fiI?' rezohită 011 ~'lt ,prilej. 

(Ra.dor.) 
. P". 

RedactOt· 

-". . 
re!'pbnSZlbit: LAURENŢIU LUCA. 
Cenzu,rat: DT. MAGER. 

...................... ----.......... 
Nr, 171~1922 CX. 

Publicaliune. 
Suhsemnatu'l • d:ecul!Qr judecătoresc. prin 

2..:cast3 pub1:ca, că În urma dcc'ziunei jude.::ăto
rici ue Ocol Radna. cu nr. O. 1471-1922 În fa
\'(larea lui DI" Eugen Gabos advocat.pen:tru su
ma de 8148 ~ei cap'taL si accesorii - În contra lui 
dciunct. văd. lui Anton'e Odray, mobi;lele urmă
t()ar~ ş' 3l1ume: moh!lele. hnÎlv~le, etc. pretuite În 
18666 lei în 2{) Decemvri'e 1922 la ora 9 a. tn. şi 
zilele urm;Hoore p. 1l11. În:.:omllna Pauilis la ',;asa 
nr. 4R2. se \'Or Y;nde la licitatie publică. 

Radna, la. 5 Dccemvr:e 1922. 
ARPAD TICHY, executor judecătoresc. 

,. 

NOhl mers al trenunlor de 18r( 
!~ 

de vlozare la 1, 
\ . 

librăria Concordt I 
Irad. Strada Eminescu .,1 

~ ............. I .................... --·. - ;. 
1· ..•............................. , 

: A SOSIT &f: 
: Specialitate de plicuri şi bâ.ptie nt~~ 
• d.epnă. pentru oopesponde 
: 'ţie p~iva.1ie, - mare a 

: H, 8 och, Papetarie şi articole de fofog 
• Arad, Bulevardul Regina Maria No. • •••••••••••••• a •••••••••••••• 

. CeHii şi răspândiţi 

! "SOLIDARITAT 
(~2 

Zilnic copcertează renumIta muzică a lui DAVID KOIAK la Restaurantul Cornul Vânăfo 
Deschis pBnă. dift'l.inea.ţa.. 

PENTRU lNOUsTRIE 

Capital soei etar : 

lei 5o,oao.ooo 

ŞI COMERŢ 

FILIALA 

ARAD. 

SOC. ANON. IN CLUJ. 

Fond de rezenă: 

Lei 16,000.000 

Legatnri directe cu străinătatea 
Mar ema gaz ii d e mir f it ri 1 a toate fiii ale 1 e. 

EXPORT-IMPORT 
Secţia de mărfuri şi Secţia de cerea;e 

Importă şi eltportă. cumpărl şi vinde tot felD.I de mărfuri coloniale. 
de băcli.nie. textile, cereale Şi producte economice. I 

Secţia de bancă şI Secţia indu~triaJă 
se ocupă cu tot flul de afaceri bancare, flnansenă, nallonaUzează şi 
ereiază noui ramllri de Industrii. 

Secţia de org~nizar~ şi Secţia Americană 

I fac aC\llziţla şi propaganda cllvenili, dau grătull informaţiu l1 i şi sfah'ri 
binevoitoare tuturor Dcelora. cari li s<;) adresează ASIGNA-TE Şl 

• CEcur~l AMERICANE, DOLARI pl'ecum şi libele de depunere dela 
alte !Jănci slreine se primesc spre Îuca~sare. adnrându-se banii Iără 

'" cheltuială şi eUberAndll-l!e imediat lIbel de depunere. 

Pentru Dep un eri ti p ref r u c ti fi car e dăm azi: 
~ COnt curent • • • • • • • • • . . • • • • • •• 50/0 nclto 
pe 1tbel de depunere ClI abzlcere reqlementarll • • • • • " 5 - 60 o neUo 
pe Ubel de depunere cu termen fix de un an şi după sume mai mari 6 1120!0 neUO 

lmpoi!.ltul (Darea) după inlerese o plăleşte banca, 

.................................................... ~ 
Dolari, aslgndc şi e"eur1 nmericane 8e pr;m~se spre ,neasare, ,i depunerile lIe 

Deschis 
Re3S 

.......... 
• •• l ,. 

: I • • \ I • • .. .--.. ,.-

• 

.. 

primesc I'p"" pA,trare şi fructiflcar" sub cel .. mll; fnvofilbile condiţiuni la: 
Sllne" Cenlral~. CI"l str. R .. ~;na Mar;a Ne 6. 
San"a Cen'rp.lo., Flli"la "Iba. Iulia (fosta bancă .. 1<1l1a') 
BlOnea. Centrulli, 1'1I;«Ia Arad, Sulev. Reg. ferdlnand (Soros Benl·tfr No 3). 
Bunca Centl'dlâ, Filial" Huţeg. (f<>~tll bancă "Haţlcgana"). 
Bune .. Centr ... lă., Filial<. Oradea-mare, (fo~t .. bancă ,Se.1tinela"). 
Banca Centrp.li!, Filiala Sibiu, Btr. Cl.n;idi~l No 7. II. 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

E 

Banca Centrală, Filiala Turda. (fo<ta band!. "A.ie~ana"). 
Banca CentraL •• FllIala Ou.trlţa ~fo.lu baneă "Bi5tri~na" 

Sp' ijiniţi BANCA CENTRALĂ căci este SOLID ARITATEA 
eel mal mare Institut lndlUlfrial ~l comercial al nOlltra. Infiintat CII capital curat 
romÎlnesc-ardelenesc. - Prin muncă neobol>ltl l!>1-a ('reial in scurti vreme un loc 
de imnle. intre băncile din întreagă România Mare Ba39 

ARAD, STRAD.l\ ROllANULUI la. 
I .7 SE ] F 

.. 

10% 
'Mare sinzatia! ,& Majazinlll Missir 
a hotărlt, cu ocazia sArbAtoriiol de CriclUR şi Anul nou si a;:orde pinA la sfârşitul lui Decemvrie 

îDCă 10 procente din praturill scăzute 
a tuturor mfufurilor ce le are În deposit Mi34 

to: 
-i ..... _~ 

1 ~iJ()&r aha .. ~ONCORDlA" APaJd. 

• 

« 
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