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,1 ('('aMă

Casa Dracului. j Statul
~I(J; Lăcaşul
mai rău, şi t.ot!uŞ
I
ercetat,<ll satelor !'olllâuP$t.i,
e
doar;,
.
poate: C
cu rn ii' drastice,
o~a

I

cel lUai

ce!

"

li' (

fără

âl'ciU/na, această hiură

-e ·capete) care înghite mereu stlnăta tea
J agonise-ala ţărănimii 'Iloa.stre-,
in Duminu:i şi sărbăt.ori t!nut e tlrUll1ll'lde ţrtrallilor Iloştri du.c sIH'e această blt~
:t'lî1ată casă a Dra('ului. Acolo îşi dă în-

t,

~llljre intreaga
. ~\r('. ,cineva

eOlllun5.
ne-o bucurie de sârbătu· it - Uai, la c[trcinmă !... Are-cineva
re-lin U(\f'UZ de l:ipovedit." J,<J cftfciurn[l !.,
',Ctco1o se inehoe bhgul'i, acolo se lcagrt prp'i mii nOU[L şi se rup pretinii \"('ehi. - AI 010 se Iasă în ttr\m ce·as-două,
<l gon i.:s(~a la
""'i truda lntrcgei sil.pt.ămâni ....
~, De-. acolo, por~.l~şte. Boala. :--)[lr[lc:ia, F~L
.ldelc\Q'pa. ~efpn(',l]'e.a.
- er~tll din gllvol'l1ele tr0cutH care sirnuLt
I!I Inal'p iuhire pentru ţărănimo. a mai alt. şi o altă Îllspiraţj(" - şi aceasta ('a
• ijloc de propaga,ndrt electorală. a
-ah voie ţrmmilor - fiindcă nu 10 ajun,pau cttrcimeler, să.-şi mai facă rachiu şi
asă, d[mclu-h" ast{t'} prilrjul să-şi Pnl11srme cusde şi guspodrlriilc" J<ll (·i.lreiume

J.·â.lld. -__.._
De-aci vin toat.e cl'i11lC'le şi injllng'hiele cu cuţitnl de cari s'au iJlf>phinuJ.ntat şi

'ihl1nalell', de-aci "in celo mai multe' şi
ai grele boli. de ,care sunt pline. spita-

le" aci se cultivă mierobii puturoşeniei
lenei. şi toh aci Se pun la ca.le, toate
crurile 1'el'(>: hoţ,iiJ.e, violurile şi .Hpargc11". carp, dpla llIl dU'd de vreme se ţin
nţ ...

iUi I'U

f)(I('U$tc

Ţara noastră

trebue ÎII811 fiJmădn

Ol'i<;(' IJ1'('ţ.

la

conferinţa

dela Lausanne.

şi toţi

oamenii.de hinC', t.rebl1r,
Să-şi dea mâna şi cu ajutorul m[umrilo)'
şi .[11 sfaturilor bune, să t.nie răul
din rădneină.

Zia 1'111 "Le

~ll<tti,ll':

scrie:
,d>e.â,Jl'l'vape d-e puli tic..'L
~li{'ei Ant,etIlte. El Vii îlll't'heia in oClll'îmd .ml arU'l1ja.mcnt. eu llelgra(lul şi ,<li oon'lruoera ŞI cu
~\lll"''1,()lilili

"'C oculpă

Poat.eîntr'o bună zi Htatull'omâu :Sl\
nt decide să Închidă - nlln e în Ame- Bulgari~.
rica-acps-to prim{ljdioa~e lăcaşuri aflll'iItapVl'l m'i le s.de in.::;ă, {,'u H<.illlâll:i'a ~lmt. rcsit('. jar intelectualii şi oamenii de i:sprav:î' zenrate.
dela sDte să facă în aşa fel ·ca oamenii să
.\li~,aroa fa~i.stă it.aliulllă are 1ogăturjmul'
hntrî alte drumuri: drumul şcoalei de (1.- tnl'i~itl; ('11 5<iYiniştii mughial'i, în~ă de PE'CîtILd
c1ulţi, drumul bise.rieei şi drumul
sfinki c0I1oueluI Rom ual{'Hi , şef f'as'Ci~t, fost l'Cpl'Oi'..c.rlcase de citire, car'o 11'<11' trebui să lipscn- liant al Italiei la BUJClape:;t.a. - Il Hoit »ă opl"oo..-.că
m~rşn] ,'ictm'jos .al trllpelar rOlluÎne Hpre '\.'<lfI)j,tJala
seă din nici un cătun.
l"ng..u·iei în tilllPllllllÎ Bel,iI. J{uhlJl:'.
Faţă dv Humi'Uli1a, ?\[u,.,sl,li.ni pare

noastră stă gata.
nrfTREşTJ. In oeonsiliul .d~ mini~tri,
tintIt azi~ ,a fost '!':('dac>t.at 't.ext,nl ,m(\~agi'l11111 J'eg~:I'l
('U ('fi re ~e ,'.a d~",ehiil.e S6.,,-i U!lCl<\ par}amon<t,u Iu i
JIa 28 ~(lem"l'i('. ~r-(\.~Hg'i1l1 ,se i)('upă eu ÎncOrOlN],
Tea,a.roi tj'{)('{) la \~itna\tila eX{t'rnă şi 'aoe(~noflll'iază
(';1 al',lllH·llll stă ga:ta pentru 0>11i,co evantut,l:ljtllrtP,
După a{'"a~t.a \'u]'he';!te o>CIsj})'e r(·fol'lma Oon."ti tm{ioi ~i c:('l(']ill:te proed(l de l('~e. D. Vj,nti,lă Ură
tial1lma Îllainhat ('01H,illiu]lll.ele .mi~lişt1'i 'l1oui,
prooct.e fi11,umoÎare, cari ,au fost primite, (1~31dol')

hrm8ta

f V 111'!.(\ re-

zerv.at.

Moartea lui Sonino.
F",;tlnl Ipl'i\mmlnlJ~tl'n i~'llinn
SidlH',,-Sonin{), fii<nd rli()vi.t. ~le a""""pllPxie
ool'ehm,-"
P..(Y\IA. -

Iti, a l'n",,et,l\'t, din Villl:tR în oapitala Italiei.

Delegaţia rofonă la MO-COV8.
',:,\R~OVIA. - ?I.'}llrbrii eh·.Il'g'aţ,ioei Ţ~ololl.e

I

la c{l1lfen.n,ţ.a d('Z)armarll, YOI'ŢJleca Luni la
1foscovfl. sub con.duOOl'M pri.nţ/ului Ita.dzivil!

I

:-:; 'a rClwll'(',lt ~H""a."tă J'{'ZC' n'ii :JtiLt (li n Ji,;{Hn':lIl r'll:"tit în {'llmlE'I~'l. italianii ('îmd fi. aKrma.t eă
",a ajllta Bn-Ig'Hria şi rug-arIa, ef,t şi ,dind,oda]'·atii!c sale Lleute unui (livk-mat in {~al'e ,~Pll!lh:~
că n{~IHi'tllja l3a unit, ~'U Jllg'o,.;;Lavi,a
lmpo,tl'i\'a
It.aliei .
111 \'N1e1'ea ,b('{'stor ehe"tiull i, dLlii:toria. la
Hmna il (1lni 1. <3h. 1)11'c.a, ministrul nO<'il-l~llJe
extcrne NI'I'(' ,dllpă cnm "e ţ>t:ie. _~(' găseşt,e ~'tl Iausa11I1(', parc lm.rJ:ispC'!lsabilă.
l' ntnl~'ât priveşt.e dH:stiunea Tracici ,l{~"j(lellt:l1e~ {lI flttl-r;(, ,mi'n:i.'<tl'lm
no::=-ha'de ext,eme ~i
X i'n cici m;nistru de extel'lle .sârb, .s"Ml pmlllllIlţat în ,oon.rra pl'opurnet'ei (le a 1'('1lO1v[l a<)(i,~tă
chestiune pe 'eale de plebisci.t,

It

La păl'cl''f'a ,dlui Duea ;;'<ln 'a~()\(li'a't rL(\L't'g,al.ii
I m.arilor' puteri, cari oons.i,deră că plebj:;.{\jtl1:1 '(\Bte
YA RŞOYTA, Deleg.aţ.i.a ruso-pol011la, laI- periculos ffienţ.i:nel'ei pac.ei, cu atât ll:t.a.i llIult cu
I'ăhlită în senzlll t.l'atatuJ.ui ·de pîtiCe idela H.igll,
'
) f
şi-a frl"lninat. ln.rl';lrile, NO\1lu frontieră Tllil{)~n(}- cât expenenţa ce 'S a . ă-ent pâ'Tlă aml,m cu i~lItl'ekmă e de 1492 <C'hlm.
buint,(ll'PII lni n'a ,dHtrezu1ltate sa ti sfiicăJ';;lll" e,

Frontiera ruso-polonă.
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STELUŢA
Orăşelele

de provincie sunt ca nişte muzee, in ,ari
mâl surprins, re~ăsind lucruri pe cari le-ai văzut 0·ată, mode ce dorm uitate prin vitrine, portrete vechi
au comemorat o faptă peste care a curs nepăsătoilrea
· ăvală a anilor.
Diferitele districte sunt multipiele och\ane ale unul
llopttcum, făpturlle 'ŞI lucrurile pe cari le vezi, sunt
fel sau ţ;"'se par aşa, şi cu toate aceste dacă-ţi fixezi
ne ~entia şi vei avea puţină răbdare. ca să priveşti.
ei vedea că deşi te-alii l'utl1ca aceasta ce se mlscă Înărătul ochianelor de 'sticlă pare aceiaşi. e totuşi arte. desi din acelaş neam are nuante deosebite, desi
ata un vaS( aer de familie la Întâia privire, e Cll toI lleasemanată dacă o cauti de aproape,
Orkum toa'te sunt mai pr;.etenoase. oamenii au li')
mai potolit. atmosfera patriarhală ma+ dăinueşte
1că. vechile cântece sentimentale mai urmează ~ă ră··
une Si să te înduioşeze cu farmecul lor negrăi!.
"Steluţa"
lui A]exal1dri răsare inftdelă 'De cerul
rovindei şi ~araful de Iălltarice o cânta 'De Înaltul
nei estrade, intr'o cafenea obscura, m'a indu;o~at ca
i Întâia oară când am a'l.lzit-o.
, Două vioTi, un clarinet, un vl.olonce\ plângă tor ca
n glas omenesc şi un contrabas, s'au pus de acord
elltru a reÎnvia apusa romanţă.
In amurgul ce impânzia lumÎl1a. cei cinct oameni
~ aveau să evoce o stea, cu un aer trist şi funerar
proape ca şi cum ar fi pus ceva misterios la calc.
~ apr;ns să se Întrebe dfn strune şi din clape,. Un ar-

tr

er

P~eţul

cus a Uat o notă şi o lungă Suvitrl de păr alb desprinsă
îşi s~lruta vâriul clarinetulllÎ ca pentru o despărttre.
s'a rupt Sr a plutit o clipă în aer ca un funigcl rătăcitor, ' cel ce-şi tremura degetele pe clape; pasionat, asemeni
O şoap!;l gângavă, scăpată de 'dcsuptul une; clape ca \Inul amant ce tine pe umăr capul iubitei lui, cercând
de desuptul unui dinte bătdiu, a alergat par'că să în· i s'o induioşeze cu amintiri tre.cm:e, î$i tinea cel mal
tâlnească nota mată; tremolo, ca un pas greoiu si nesi- J tânăr dintre el violoncelul, şoptind ca Într'o ureche imar::ur, ce ar trece deasupra unor dale clădite pesle o 1 ginară; şi numai secundlll, dintre toţi, '()sânditul să ţie
boltă, contrabasul a urmat şi el să răspundă că-şi a- " isonul, părea absent şi avea aerul să spue cu gestul lui
duce amill'te.
monoton: "la ce bun să vă mai înduioşati, şi să plângeţi'o
biată s~ea pierdută?.....
Aerianele punti întinse de vibratil au ajuns dela II
om la om: ca nişte f('re nevăzute sunetele, dc~robite
Aşa dntau în amurgul acela Întristat cei cinci oadin înaltul unui arcus. a'uînfâ$llrat molat~ clarlnetul,
meni durerea unl?li stele şi nici când durere mai adevărată nu m'a înduioşat şi nu mi-a adus lacrimi in
ochi fără de voe.

:;~Ur~~:{:~:l~~~~~~~l~i~:~~;~:;~~~;~p~~::~~~;!~a]~f:;~

II

Lungă Si trcmtirătQ-are, plângerea romantei tre:zi~d
într'un paial~Jenfş 'aerian de Simpatîe.
d:n strune Şi 'd'n clape, din lemne sonore si din treSi puşi-de acord, legaU asa ea n:ste credindo~i in
murate degete, din brate ridicate În' aer Si din suflul
tr'o rugăciune, taraful a ÎncCiput sa cânte.
II
puternic ce umflă un pierpt, se răspândia, picurându-şi
Glas omenesc ca sa plângă cuvintele nu s'a ridi- lacrimile nevăzute ;n paharele de bere începute, ale
cat, dar tomanţelf.l 'cunoscute n'au nevoe de - cuvinte. rarilor clienti, in goalele cupe rămase pe margini de
Rotunda iUTă ce face de obiceiu o pată de umbră intr'o
mese, în farfuriile de pe etajere CE.'! se trezi au s.i ele
ramă de fildes, nu s'a arătat peste
capetele celor
,. vibrând. în achit tânărului chelner ce avea şi el un sustrânsi În comuniune; şi nici 11'1 era nevoe de ea, căc!
I fiM <l;entimen1al, pe umedele mustăţi ale bătrânului pa·
ceice cântau mimau În acelaş timp, sau mal bine zis
tron ce ofta, aducându-$i s~ el aminte s1 În sufletul meu
sculptau fără de voe cu gesturile lor, desnădejdea ace veuia Si el să caute O altă stea călătoare.
mară a absenfelor cuvinte.
Astfel am reauxit străvechea romanţă uitată de deMelancolic, aproape perpendicular, ca si cum ar fi
fost rătezat de pe grumaz. 'se răzema capul primulUI mult, într'un orăşel de provincie, departe de Capitală.
unde modele se schimbă Într'tIna, figurile şi geo:turlle
viorist pe străvechea lui vioară; pLn de desnâdejde ş!
se primenesc mereu, ~ar tristele şi sCllltimen,ta(ele dnpasionat de ai fisP1l3 că strânge în braţe un ''reUP pentece ale bătrânilor noştri nu mai trezesc lacrimi in
tru ()I ultimă îmbrătlşarCl. se pleca cel mai bătrân peste
ochii nimănui.
contrabasui lu.; cu sprâncenele arcate În circonflex
nevăzută,

I

unui exe:nJ.plap 1. Leu. 50 bani.

___________--~J

------• P<1O'
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Cătră învăţătorii din Jud. Irad
In

~adul suferintelor multe şi

al jertfelor marr,

În o-raşul sbuciumărilor necurmate încă, apare de vre-o
câteva z;!e gazeta "Solidaritatea", O ceată-· mică de
tineri dârii. un gruj)uleţ de entusiaşU fau pus de gând
să imbrâncească din sunetele noastre indolenta,
si
ne curete gândurile de miasmele materialismului ucigător, imbibându-I cu parfumul
idealismului românesc.
Din scrisul acestor oameni de bine se desprinde sincerit.tea de frate $oi dragostea d~ creştiDi. $i ne chiamă să
ne apropiem cu aceleaşi virtuti de ei şi gândwrile Jor.
OI de mult i-am aşteptat!! Atâta amar de vreme am
băIăbănit după un luminiş care să ne Îndrepte căl'ările
spre zorile semne ale iubirii şi inţelegerii. Am frămân
t:ft atâtea dorinti În sufletul nostru copleşit de amaruI
l10ianului de ce.rturi şi ocări, Şi În tăcere dureroasă
aruncam blăstăme contra fIrii noastre chiar, că ne-a
urzit din aluatul urei. Ca nişte salahori ai neintelepciuhei omeneşti, am fărîmitat vlaga rămasă d~t1 clipele
suferinţelor in discutiI păgub:toare interesulUi general,
călltând să ne câştigam adept( ai unor convingclfj cari
tintiau acapararea puterii politice.
Rezultatul? D'6trugerea creditului moraf şi Împrăş
tiarea noastră în grupuri înşfăca te de credinţa puterii
cari să ne satisfacă poftele de brute greoae si să ne
Întărooscă
masivltaltea imperlinentă de bogătaş;' In
abisul ideilor scâlciate. n'am bănllit că in d()sul nostru
se iveşte prăpădul neamului. Am aruncat in noaptea
uitarii cele mai sHnte strlgări de ajutor ale unei patrii
tâsnită din Însufletire Si aşezată pe trupuri coborâtc în

,1

•

- I

tărână,

In fata dezastrului ce se apropie să ne spuI bere,
o ceată de tineri vin sit tie readucă echilibrul sufleitesc
pierdut, şi scociorând În tainitelc dndurilor, rămase
neintinate de frământărilc zilelor de rcstri'Sîi, să porneasca din tlOU între margin'-le cnrnplitului bun apa vie
a dragostei de neam $i tară. fn tăcere religioasi.i aprind lUrn:11a scrisului românesc, Îmbiindll-[ celor ce
mai poartă nhdeidi de Îndreptare Si sperante de inv'ere.
Nazulnti proaspete le poartă ecoul entuziasmului prin
toate meleagurile unde bat inlm cu aceleasi credinte
si a.spirat". Scrisul lor cu tendiuti de a aşterne pe
frunte", muncitorilor cultural i razele clipelor de mai hine.
fie bine venit. Să se înşirue şj pc măsuţeTe sărace ale
dascalilor românI cari vor Hisa s:i picure din ochi ap8
curata a l!;ândurilor $oi faptelm româneşti, Ca un eflux
al vointii acestor dasdli În tr'o situatie cu răspundere
culturală. pe lâllR"ă Îndemnul de a abona . .J:neta "Solidaritatea" le fac o rudciune: sii-şÎ îndreptc Ct1 Încredere privirile ditre cei înhămaţi la carul nevoilor noa<;~re multe, pc cari în butul vremii de beienie le vor da
lecuire deplină.

J~Rte

Jlrăpi"i,~tji.

A~kJ(

{'ll

!ll\1-1m~g'nll('''('

ca

f;ă mă

illbt-Ol'<I:;

('i-l învăţ ('hinr dc i'a)' (·u'de'l 1',1,1\ Itl,·ă.\i"in·!zo
. en re p:;;1.te _it.]. n'lI~!:t'e 1a Ulai. 1·
'luole Pl'!ll
nne. 1,_, r
.
~.
'
.
' f'l 'B..'-I:U,
YI'Bll·ll ;.:'llg'a
1
nImanUI :n'\1 ma pnw',"'-,' a-l
111 i. Ţi i inrl{'ă :WCtl.,t:l Î21,(,:1 rnn ~(~P'~.~.j'{';11r() 1,

Săr ătoarea artistică aAradului

Zilele a~tca. o ştire ~Cl1rtil de riar ne-a dat ve~tea
,rl-e Ili (I('ra-t i ('.
dil
cii Enescu va da 2 concerte la Arad. Enescu la Arad?
('n
ntiiha
ltlj-allH i_~pril\·it.. 'llltll'f.t1l'i.;;,jl'oa. rid',
Nu visez oare, sa am incredere în ştirea laconică care,
,,!"Pllf> ~i fat'!' aJ:tf(>1. rlf'J)arte {1~ 111ilW şi -OlPiVlll,
nu spline ma; mult?
fapta lui, dliar ·(]ară ~i-al' 7.(('0 rlcll1()("'3t Ş
Şi-m~ reamintesc, tot Aradul ăsta dc astăzi, indin"r111Hle ('fi 1111 C natiolmHM~
C
ferent, ncpăsi\tor şi rece, în care un SihiallU şI 1111 Ni'hl lnm er
corescu n'au putut ţine concerte din cauza indiferenţe,j
(T)in zia'l'nl ..HollnîulJia" (C'lerr+a,n,rl.A Jt)t' au
publicului, îmi reamintesc acest oras de altadatil, când
=================fa('{'
ş ti a s fi se e ntllzi as Illeze când, în s aU etirea un ei să,rb llr
tori artistice cx!azia sufletele ril:(ide de astilzi ....
~o]'al
Enescu la Arad. E de ajuns atât. N!l-i trebue re- .
Corul ţăranilor din suhurbiul P<Îrneava reitH7lî.
clama cu forte bombastice, nici PUhr:Cll!ui îndemll. E
inll1Î.1. Şi ar fi inco'Tnpatibi1 cu Enescu şi jignitor la a"
harn:cul învăţător d, Traian Oivulescll. sub ej1;ida
teiului parohial ortodox român. a oTRallizat pcntln "
dresa publîcului arădan.
:
Cme-i f.nesc\1 ştie doa·r toată suflarea române~sc5
Dumillecă 26 Nocl1lvrie, orele 8 seara. in Casa
1
t
l1ala din Pârncava, un concert Cll 2 reprezentat el'U!
de bin('\. Intreabă-I pc un ceh cine-l Dvorak, pe un potrale, declamaţii $i piese COTale.
~lel{)J
Ion C:llCI-Î Lcvill, Hubermall, pe un vienez 'cine-l Sauer,
pe Utl rus, dacă ştie cine-j BOTodin si să vezi dacă ai
Se. va reprezenta "Ruga dela Chiseteu" şi oport:l
îndrflsncala să-i aştept~ răspunsul. Noi, avem un sinhazlie poporală.
'A nu
gur Enescu. Unul, şi vor trece ani mari $i wei până
I}u pă concert dans.
'1111
când neamul românesc se va ma; putea mândrI cu un
Pretul biletelor 15 şi 10 leL
Mim
.
astfel de geniu
Concertul ce va avea loc azi Dultllnecă î~ arH
Aradul nQstru hotarnic, abandonat şi sărac tn maniculturală din Pârneava e un eveniment Îrnbucn.ată
festări de artă pttră, va avt'la două sări de mare sflrbă
toare artistică. Alte oraşe ale Ardealului, mai n()rocQase,
pentru viata culturală românească din acest sJţ1l'ri
au avut prilej de multe ori s'audă arcuşul maestric al
unde de multi ani s'a cr)Illslafat o tâncezire a I\a lei
lui Enescu. Aradul pentru intâia dată. B';et oraş uitat.
culturale românesti. Concertul de. azi Dumineci p<>tu'
deci Însemnătatea trezirei d:n amorteala in d p 1
rece, ~i indiferent, sti-va să se însufietească oare?
'
~
'" di n P'ar il' ur t
afI al pană
acum popu Ia t·la roman-easc..
credem că toti românl:Î. cari inteleg aceasta mataJiI, (
ţie s~·e o propaSire culturală a tărănimei arad~ şcol
da
acestuI inceput de reÎnviere. culturală tot ~
I
!or moral si materia! .
Sem:

t

Concert în Pârneavprezi

mătO'arele:

.,De Î!\pt tăranul de preiuUl1deni bea şi cel din Moldova ş1 cel din Muntenia şi cel din Basarabia, dar băl1tnrile de acolo nu se Dot compara ca tărie, ca putere dc
distrugere acorpului. cu cele din Maramureş -- unde
paHnca este adevărată otravă. Si cc-i mai trist este
că bărbati beau la un loc cu femeile $i copiii chiatr.
Şi beţia care este mama tuturor viclHor chiamă si pe
celelalte pentru a-şi. complecta opera nefastă. Şi vin
pe rând fumatul. furtul. cearta. Îlljuratul,
~ipsa de
hrană Sf după aceia pelagra. apoi necu'l"ătenia cu Uli
intreg corteSl:iu de boale ca de el(. râia, apoi, prin excitarea prin alcool a s'lInturiior născute. către toate urgiile ş; boalele care ducând sure sifilis, dau la sfârşit
nebunia, după ce s'a procreiat bineînteles o serie de
de-generati care sunt () pagubă pen.tru Stat si natie,
$j taate acestea Încep foart.c de timpuriu. Am vă

lî

•

II

Chestia blocului balcanic.

'P.\TIT8. -

..Pe-tit

['aţjile mini!'otl'nhli

-(1t!

P.a]·î~on~'p'll'hlicărlC('la-

I

('xt(,J'Il(> jU'g'(MhlY ,Ni,nlCi,e'i, ,
(';[U'.e -a !'.pU'S. ('ii adlwl a ('()Operal'e in Ral('.fl'!l i,
e
dr n~lttl'6i ŢII-,.jVil.,Ol'i-e. F'r()('C'itn 1 ulmd bl(lo('; -baq{oa.-

zul copii de patru ani fumând ca un om mare. Am vă
zut uneori oameni de ao--35 de ani cu înfăţişarea mai
imbăt!rânită ca cel de ~O de ani. Sunt pr.ofcsor la
scoală unde de trei ani muncim şj tot nu putem stâr!)!

llie'. în leg-Mură -('Il ~fi0n Intelegere, se Via l'ooli:'!3
num:li ma i târziu.

Miniştrii

necurăteniei".

_

•

Şi câl1d ne gândim că tot "cam aşa stati lucrurHe $i

Constantinescu
la la,',

şi

MArzescu

Bl'C17REŞTT. - Th.ii 'miniştri Alo. C()fJ1sha;TI
ti:nc...cn şi nh, ~lârz("iOOn, .au plof'lflat la Ia·şi -pen"
tru apartieÎpa la de;l\.,hîdor€a expoz.iţiei agl'Î-

prill unele sate de pe aici, ne întrebăm: n'ar Il timpul
'Ca ee. in drept să -intervină apUcând restrictii asupra
.cellsumuluî si pedepse beţivilor?

Romanii din

!\f',l:Iu f{'r~t ",ă. vă vorl>e-~ .che l"ostU'rile ~~I
e frig Şei printl"e.,arini,
politioce,
fiinlde!i hatăl'il'('ia mea 6t"ta 8a 'altriltlg l11l
::;ita Iu/nei nu nUli IOC'rn€' pu,lbere ,de flori ode cdni.
~(J&te f.!('I'iso1"Î numaj lllcruriJe cari ne 'llIni re
nu şi cele oo.ri 'ne .d(,~bi11ă.
P-e poteci1e tiyit,tl 'll l'\lJ1g cu .cctinc de bl'lllzi,
Dar .i.fllt.ă, unele îlmpl'ejură:ri mă fa,C8ă L(
Numai V('z.j tpe nÎ'mi:lni azi .. ,
data a ('("&sta, Thll ma i -d a't a alCea~ta, i'n rllatol'~ re[)O:
Că de 'când tineall ooh<mJ!ri
mÎ-Q luasem fută de mnne îU<iOumi şi ,:;ii vă 1i zi
~i-n.\l ple(.'~lt phlngîmd liis.tum:ii,
re."tC in !două 'CllvÎlute 00 sImt şi î:nt.el-og la fii •
:\11 .mUl·it -de frig .pc ,;;tl'.artUl'i parfnmatcle pe- ,!\(,Hi-ti('.a tăr.ii nOIIIstre, fără ea, fel'lOască D-. in
Îr,domn pe cineva a ~e ,ţinea de ur:m~e 11
I u:n ii
Icăei Cllg-etud I()ri(~.1i ~t.c lioor~ pll6cum Îlmi .elt,
Iar din -raieni1e zarii -de fU!llingin:e f;'i zgură
dui a 1Îlll€'a şi en cu It-of, liber {'ug-etu.l meu. rC<')'
T.'~lr<lC mfllla toail~l'lliii 'ntr',uma
nu vreau f'ii se ('Temdli leli .am to\·ăril.şii, poe reşt
Firf' hmgi de ploaie sură.
datrwi.a mea ,m'li îlllj)I:lCdi('8. ,de _a 1€8i'e&.
lnu
Pal·tid~l'l meal oC.>tt€1 l1HrbÎlduJ 'naţ.iO'D'lCJ.ilflt",
Goi şi sehilvdilţi ag'llzi-i ~'m <le mi}a (,I"Îltngilor
(~ral,
, C'
Şi din fn:n.d {le' văi sll!'pialll !'nf]~t.lIl tăliingdol".
N·aţ;jau.ahst fiimc1di Î,n.ainte-a Imea n.i-mic Id'
tlNli presus .de n!9:ti~. Or,iC'C tl-ebmie :;fi-! ioed el
•
•
v'
1 v
~ 1
]'
1 . '. (:U
sn 1(,( lE' d'(· 1;1 ng-:l 1.1<"
11'01,01')('(> !-\2I ]'II:f"ll'l'Um ne a .( an,,,,a,, (,·ltar ŞI
mai g-rC'l(' jig-niri, chila'r şi '('('i]:e ma,i !C'l~tlde~)1'·
I }(>s<nn·rlfijdll j te
,r!ropti"iţi. Altii \"10]' fi Iultiel daloă-i în,gi\.dui.e
Balt mătwnii şi (loe'f.a('
~tiJi_ntlll lor'; eu .3şa 81111llt şi lI,=,SN'1' ,dela C()i~. ~
Fru'U1)e 'l'ugini;te - - '!lwr,p: ('u Illl hlC. Cine faee !al,t'fel, il fi al rnionti
dar ,[~l mD~1 nu. ( " . .
. ' U Il
::-::1 Illl<1i lINIP('(' tllrt"lltil {'<Il o ]wri,nn d.e-at hLS.
ŞI ;lI,aţ l(fn.wll,~t ';'1 .rl'C albtiCm·~1.. Eli ţ"1l ht \
'
Ţ)il! t(lt pfll(,lll .de-.aflltil,<lată ,doar o h'booă-a rRm.l~.
Illi(ia: 1)(> il('OOil Oill!)('iv.', {)j,j(mm să fi:e. AltI') ."'
Ba t~ vrt!lltnl şi o .d 1l>:'C ~i o l)Oal'1:a ~a pe-o coală
fl11 fati1 ,dC'm1.lw, pe li'lIIg'l1 Idwt~m:a olllnl11(, :.dll
De Ol'i:{'(l ()lll, şi rC'g-at,nna (le .simpatic pe '<'3.i •
Hnptîldin ea'f:t sit taie f '3Jtl<i. laICului ,de sn((}ahL .. ,~ia.hil(\i"C ('1C' iHhincl şi ajlntiîmd ,n,atia- Jl1f'13, Il Il'
J_untrM '])]I!lotlllolită 'a nlll.f~ri
Rmn:înia -n 'o împal~t ,rkl(>iit ('u filijpÎ, ~i î'lllt~3tÎlI
!) i 1 n riî.<{· h i te.1 e -d()-all'~llll ii
~i mai el 1"Rg-; îlm i >'llt nit I('ei do 11\11 ",il ngo~ ;('11 ti 1'('
PcntJ'1\ h[nC'le lM Imai înt.ftit1l'ăi:lf;C şi lupt 'm (
)fişe.il \'ii,~llll~ brute m~Lllll şi ,]le chia.mrt:
Dp!l1o(,l'at f' pnrti,dn1 nlf!lt pen,tnH"lă ş.i eU~n. (
:;;i ('lI'lll (·heRma V]'('lIleu ,a,u,să,
că popnrul lll'e .r:ll'f.'pttlll ,:;ă hotăN1 1 .'iel1rlc:'Ij1l'o('CH.
Ban('a '11 m li r g i'noe de .d 1·1.l'Ul,
I'f'~'(\l(' ].ui. Dal' îi <'('1' ,,:;;) ~f' f'lldi vrednie ile.
~tie Il 1ll1l:J i ~1J'OPll~ (',IUC IllI-llL ,'azut pc ,m;wă
Ma. Şi l1U ma f(l10."('.",C ·(loe -l\e--;;tj'ilUţ.a-i ipfmtr; .
·aC\IlH_ ..
~u·mi fnll).~f'~(' mÎp ş;nu lui. DU'1' llHl.i 'ah".,))1·'·'
tâdHl ~n Înk,1I10i('?,rlPllhlr 1':1 ţila Il{' 'nlllt.ll l'a, ! a
Ş'TEJ?AN R.4 U'RŞTT.
CHI'C pni pe orh în. 'fl"llnt-c<;! eHi l~ll(r l\ll11 11 t(·.1l'toril

In num1(nd (Jela ']7 Noemvrle 'al "Gazdei Mara1I:asim lin articol plin dei durere, cu privire
la starea sateanuluL maramureş;)n d;n care spunem ur-

fuma!lll si bolile

eăt,.4

Şi

mureşului"

1-

. Serisoriu d-lui NicoltU

yimt de toam,nM

Doamnă

Lucruri triste:

..

16 Nr>C1'TIvrie ia.

Legăturile mele. '11

Pustietate.

N. CRISTEA, pres. Asociatiei judetene.

"

Duminecă.

SOLlDARIT ATfA
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col(>.
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S'

r
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d4 pro

Iare eveniment artisti'

il\'

1

'f
1 nI
E'..'ue$('l1. ('ta.te t.rael~ . ~amt
l~ 3>€'.:'\t I'n .... l('Qrgne
l'
bl'
l'
vd
.
1Jl,lrlS, )!Jlt>CunOM'ut 1))]1 lCUJ1'IH ~'\]'fr l'\Jll, y!"moer I
8 şi9 DE'lremvrie llmconcert î;n A f.ald.
Ştil'('!:ll. °ft<t'12'Stll i {>\;e.[li-m<.:nt :1,rti"4i{' -ră."?
(].U~"fl îll (}1'f1ş.ul .IU1S.t'rll. aproape toa;te bIle.
1

r

f08t ]·etÎnute.
Hil<ete, cu inceperea ,doMercu r:î.
păl"a

.
Ii'e

Il'

la Papetî'iI'L3 Bh)Ch.

F

a

lţ
SOLIDARITATfA

ia. 26 Noemvrie 1922.

nie

---

.'

A~l(Jl'lUl Cilui Virgil .Cioiilac,care ,a ·de1111fno'l fost· ;numit ,di'rectm' g'IOnerai al artelor, ci'l
ler:
.,
,
d"
· ihnulesnu, eUllO!O.Cutu1 -scrhltDr
Şi :0011. uelt~Itlg
.
.
"Dl ~ '1
,
'UI!li rev l·"tel "racltl'la',

I

•

să Looot·ro.1onel N egrcanu, 'ajutorul regimlJu
'~reDolj 'nr. ldi'n oraşull m~stru, ,a; plecat ,penil 1i zile în concediu Jla CralOY1a.

tti.

.

f-.

interfflul organ iz ăl'ti,j biserÎ>cei D.Oa:stre d~n
~. ~ca. minist~rul ,mtlltelor ra (li'spus ttll"iiffiit.er~a
1'1' "
"
.
eu. rect! mlS10Dlal'1l.
re reşti p~i VOT Ip~e<'a i,n Amel"ilCa, probabil
imavua 'Slllului viitor,
~t~

•

· i Colonr.} Hitd ules:cu

!('; joei

Anto.fi, 'oomauflamtlll
II~a .(}ritni('.el'i ,din looalitate a fflSt ,de-

l~r (:U "StoCa n a Rom â n:ilCi"
ŞI Pl' . .

•

lde

'.
ne

,î 11 ,~l'a(hll ,d-e

r0-

•

'()i~. Maior A, Păduraru, co.mand. Batalionului
'niontiel'ă di'n noC'alitm·te ,~'a Î'lupoia-t dela Bucu. li n de a luat parte la prânznl de ga1ă
rttt

':/1.

s. Regele in onoarea

•

Guvernul a con~nit să majoreze taxele vamale
la toate produsele textile spre a proteja industria in·
digenă fată de concurente streine.

'INFORMAŢIVNI.
~~

pag-. J.

ofiţerilor decorati

Ma.forarea ta..,-:elo1' 'Cxj8t-f'nte pentru pr<)tej.al"(,/,l
iThdll,stri~!l{)l" ma,i veehi, ca şi prevederea de l.a!Xc
vamale pont I'n apăI-a'f{1ll de ooTIiCurenţă a in,dll~·
triilor drin Andoal, fac obileMJLrl ·unu,i j'\l1-.nal .al
C'onsiI.iullli de mi'll\i~t:ri, ("fl ,aşt('aptii .să pr!i.mea.scă
semnăturile mcmhdlol' acelui -eo:n!';Î1Î-u•
Guvernul ''Ia frueeÎn a,ooMştimp demersuri,
Cl4 în !'('h im bul' majoră rei şi î-n t.inderei 11 rotecţiei
industdilo .car~ vor fi a1)ă!r:ate 'ast.fel -de ('llll('!U'
renta st.r.eină, .Să ai,bil oHliga:ţli.a ,dea m.l majoI'la
la rundul lot', preţul ,prod1l's('ilor respective.

•

Jea.ll GoldlJl'l'g. mlTIOOOllt.nl IH'()k~r 00 limba
'românii, fl'an<,ezÎi. ~eJ'lmîrnă şi {'Ing-leză. pentru în·
~pătOl'i şi anllll...aţ,i (lit.eratură şi oore,spolld(',n't ă
c0Il1f."!I'Cia/1ă) in <lm,j'nţ,a ile <Il -fi <'ât lHai 'Y11lJllt eu

TIo'!eu,t uim Îtorul ;;<i'hl M lent .ck~ pr<'dare, a:11l)'l1'tă
·dOmgli~mre. domni
$i elevi1
şoonle.lor fără ,Jeo....%bi'rt~ de yâr,;tă şi fără cunoş
t,j n,ţ e .an tel'noa re. WIl' fi in :o:tall'e ca el u pii. 5-6
IIm i, s;ă ~.J'i(\ "ii ('.(-teas(·ă. :o:ă ('(>r.e:-:.pon.cti'l'{> ~i să
~e eX1H",i Il1C n;;.o1' şi {'OreN in Hmba streÎ nil.
După .a{'€IC',a~i ,metodă pn.,bu ş.ioo(llol~a ClarI
(lOJ'('S(' "ii înYf'ţ,e numai a HIl·bi. St rada l'illl i ll('.seu
fi. 1 L eL (D(>Clk }'('renc).

d orlC'edoannlf',

ŞTI

RIT E A T R ALE.

:.dîllnl "M,ihai V.iteazu1".

liÎ

{"3:1

•

Repertoriul

•

Il w:apto.l flo24:-25 N'oemvrie ,,'li înt.âmplat
I1It~3tia "}feriş()r pc linia Simel'la-Petroşllllli o
II ti re Getranuri.
: 'll1 (lPl'eint şeapte '-iltgoanc ,dill'Ltr"Il'n tren de
eU~n. (,iT'C"ltlaţ.ia s'a 1,(\"tabj.J.it după 8 oare
i{~

'il.

1'0('

v

CA.

1e,

•

It;

1

(\o.)in'dorlllt.1l1

g-ener'iI I

nI

im,t l'uC\ţ,i'l\hnd

·d j Il

, ! a numit în Cf'lll~~i'll, p~Mru eXllilH-ln91'('R Î'II·
lr-torilol'C'lari nu ~uJ1ltde naţinn,alHate J'omână,
~ol'a~lll şi jwlf,tul And şi judct'uu HnlleOOil'n;l
:I!li!zoratu~ Brad) pe ~ doamn,a Lucia
V.
;i .B,'·eu şi pc .a'Hi i Lazrll' nO.~(,lIllq, !M j ron:\ltls('1't1r()fn~nI'1

~w~lIflla Im{'die de stat ,,T{/~if YnlPI"{"i'on 1'11toa lac(\<\teiC'mni~ii e~te
, rid'or Habo~el1, .dril'cC'tOl'ul şoonh:i m('rlie ,,10IPiVulcan".

l!ll

t din Amd.

săptămânli

viitoare,

DUMJNECĂ - M<!tineu: "Floarea de aur".
Scara: "Slovacul ciurar". Jnceputul la orele 7 şi

jmn. La ore!e 10 si jum. Cabaret senzational.

Luni. - Compania MicllJescu·BuZilUşi M. foUno:
.. Legenda Coroanei" (del Mircea Rădulescu) S~ "Ginerile Jlui Pr.efect".
Marti. - Ora 7 sl imn. "Nevasta Olandez~\" (Ab.
C.) - 'Ora 10 si ium, Mare Cabaret cu interesanta
conferint{l a scriitonl'fui budapestan Pavel forro.
iV\ercuri. - ..Tosca" (Ab. NJ
.10:, - Orele 6 .. Azilul de noapte", Reprezentatie
pentru muncitori. - Ora 9 şi ium ... Schimbul" (In afară
de abonament).
V:,!1ori. - "Schimbul" (Ab. B.)
SJmhătă. Matineu: "Ion Cel Viteaz", - Ora 7
Si jum, .,Schimbul" (Ab, C.) - Ora 10 Si ium. ,.5tudcn!tI! ştrengar" Si mare cabllll'et

rIt>

Azi, DlIlllincdi. - Matnicu .. fiii", In rolnrllc principale cu: fr, Oalclta. Mit) Halmos, Boske Balo~h.
Seara se va reprezenta "Slovacul ciurar" Cll Iuliu Baries.
Va sosi În CIN'alld la Arad forro Pal. un distins
scrHtor 1l1l:;!;lH, care va ţine o interesantă conferintă la
Teatrul orăşenesc, Va vorbi despre dans, amOT. modă

mă,

etc ....

•

Ş

Învită PC toti
tinerii
au ('('rut îm~umjîlroa în rod. al't, 52 L. IL şi
fape donl(la, ~i n "IIU fo:,t iJI rii Încol'porf\:ti ~:î
~prezinte .lleîntîll'ziat la Corc. ponh'u ,a fii În~Ol'aţi 'ii trimişi htş('oal{'l]e do ofiţeri la
]'{~

fl(

Cercul de recrutare

=

•

la
Il~l.n

1f'gatura
~
"1fl 'Ş{\<) 1aloe 01' d ()JNlte f l
'
0n l'flZl1
C ,Ull:ţeruJ1 ·de instrll'0~i(!, l11iinieter:ul a ,mai ,trim i,;
~le"l)l' BOOU'nK.lar.e o clrC'uLlră, .făcâl1:d ounoscut,
V·

4)ort:ul uniiomnei d.cyine obligawr 'pc-ntn) elevi
'Anul accst ()'rice alt }){)rt e rolerat, dpl~a'lllll
ă 'lmi,forma e ohli,gat.roie.
.
Mimi·şteml 'admit~- oa unif'()l'1l1.a să fie fivc'u'tă
îi arioo clilloare, cu con.diţlullca de .a fi oon,EecI~-at~ în forma uniformei şi ,a purta pe~mbele
ţUr! ale guleru1uli 1a haină şi mlalJlt.a iThiti!31elo
~alei şi nllmărul <le ordime 1l~ !'\Ie\'u'lll,i, eU8\1te
~ p<>til.it.('le ,clllorti ,distincte a şooalei.
.
1 Purtarea unifonmei ya fi obligarol'ie Illt:}t i.n
;aJiI, cât şi în afară de şMală în tO& tlmpnlamt·
• ş00'laT cât şi vacanţele,

.

~

Sema"tllJl fril'll'C'-ez a l"ef!p'ins eu 156 ,votnr oontl':\
=4 pro('(q·ul aclopt'at ,de Cllmcl'ă "l)riyitor la- drepil el\' .-(>t al femci'\or,

l

•
~ambăt,ă fleara 'a :trut loc la ,Palatul Cultural

'noertul Do.lnnn'Cj Jeny Oprea_

~fiviti

Situaţia

dentişti

In '>pC"e,tora hll glf'1l01'1I1 ~allîta]'di:tl Cluj la ill,d·
mis a{~l1m vre-o 7.o(>('C zil(', ('a ",ii poată lU'C'I'a ,inrlf':prllrl('nt. toti tndmir'j,:mii ,deniti",t·i, rari t8"11 lm'Nlt
iIHlf'l'en(k'lIt .~i 1111f1,inte ,de 'IIBlll H)21, făl'asii fi
făont exa.JU(/]1'ul de ,e!lV·illC·it8't{) OIxlonat
de fe.<;lu.]
~\1\'el'n un<p:,ar.
1 n haJJa J1K'C.;<tP) d j"pnzi,ti i Il i nspeM<'"/ratl',] u j
"îl'niMir g-cnel'a' din Cluj. ,<;'a ,nldmig î:n Ar-fl,rt să
IIH'I'('ze ill,rl(11(>lHkllt 1a jJlltrl1 tN'hniriilJll i
,nonti~ti. ('ari n'aI! fiil\lllt e.xll\m{'Ulll de capacilt.ate.
. 1 Il 11 r.ma int('r\-entj~i ITII!,rJ.irilor 'fl('!nlti;-ti din
Al'ad, illsp&,tOl':altnl !'ill!\liUll' ţ:!!'\11\'1'll\1 a revocat
in."~ prin un nou Ol,din .dj'''pozit-iift, .dearelllllla zef'C
zi le şi a,"<t fel i'n,dependoEm,t \'(H' I'n tea .~ă hl'Cl'('Ze în
"iitol' nn'l1laia6:~i trehnl('illnJl >I1rnl,t.işti. '<'ari pot
:1ovnrlj .ril an fil('llt (\XlllTnenui] 'fle ('Iapar·i1lalte, \ .
TIl legiîtllr.ă cu aC'('YoH'J1:i'i I'('.!;tri~t,i'lm>E', tl8ehni('ienii ·denti·~ti. ('ad n'au eXilwlell'ul eentJt, IÎ'lltont,illlH'\3Ză :o:ă îl1Hintel;e Iln 1l1..,m()riu in;:,rl('l!~t>oratnhni
l'Illin itll1' ,din C'hlj ,eerâ11Kl ('Ia osă ,se j:llstitue. o 00;m:"i{' ]Xllltru 6.'{ami n.a'J"6, făciu"dll-li-l~ IlN,nfrC'l
posihil {'Il "ii beii examcllll'l şi "ă poată ~le;:,('hj.dc
a~tfel at.eli{'rIe '{le uentisti<,ă.

DumiDBcl intreagA ziua
până la orele 10 seara-

•

tebnicianilor

Dela Conferinta dela Lausanne
Se afirmă că pentru orte eventualitate, forte anglo-franco-Haliene sunt iata pentru Ş. prţ:Veni nesupunerea rusilor şr a turcilor fată de botărâ'rile aliatilor.
Se aşteaptă desbatKI a5:itate provocate de preten·
tlunUe bulgare relativ la acordarea debuşelllui la ma~e.
conform tratatului dţla Neully.
România si Sl:rbia sunt pentru acordarea unui ase·
menea debuseu, însă se vor împotrWi unui spor teri·
tor:al până la Marea Egee, după c~ il cere Bulgaria.
D. Stamboli'lski e. sl.gur că va avea sprijinul unor
mart puteri, invocând in şprUinul cc,-erilor sale faptul
cii Bulgaria a respectat Obligatiile tratatului de pace
şi deci trebue să i-se facă dreptate, cu atât mal mult,
cu cât turcii cari nu s'au supus nici un moment trata·
tulu1 de pace dela Sevres. şi-au văzut aproape toate

cu crile Împ];nita.

Revendicările României
la Lausanne sunt de Oldin economic.
"P,rager Presse" publică urmiitorul articol trimis
de 'coresponuentul său din Hucuresti care s'a dO',ed:t
Întotdeauna că e bine i'nioTmat având În vederei lell;,l·
turile cele are cu cercurile noastre politice..
"Delegatii carr reprezintă Romania la cCJIllfe.'inta
asupra Orientului, nu 'au, din punct de vedere roma·
nt:sc o situatie complicată la această con.ferinţă, Romania llU mai are în afară l1:ci 'o revcr.ldicare polifcl;,
cel puţin fată de greci. Cu atât mai mari sunt însă interesele economice pe care Romania trebue să le repre
zinte la conferinţa orientală. In pre~a franceză au lost
câ leva aluz'uni, cum cit ROlnflnia este amenintatil de
oan;,:are
primejdie dm partea Rusiei sovietice, dar
ilHf\ nici un temeiu. România a dat din nOII dovadă de
in [cutiile et pacfice. Complicatiile politice cari dom·
nesc actualmente în -Orient, nu pot schimba Întru nimÎl:
poUica României. Român;a rămâne În toate privinţele
crcd'ncioasă aliatilor ei. Si doreşte ca chestiunea orientala sa lie rezolvită în cea mai bună Îll\t'lle:;!;ere cu (1ccşt:a, Ea arată însă Cll aceiaşi slnceritate că llU es!e
dispusa s{l-si jertfească interesele sale economice.
RotlHÎlIia Îsi dă seamă de importanta rolului ce
trebue sit-! joace în Orient. Ştie că nu ei"istă datorii
fără drepturi. Si datoriile. România îndc,plillidu-Ie cu
prisosin![i, reclamă acum cu dreptate şi recunoaşterea
drepturilor ei. Aceste drepturi sunt pentru Rom';nia
llU de natura politică ci lOe referă numai la interesele
sale economice. Aceste interese stau Însa În strânsii
lejl;iHură
ClI libertatea Strâmtorilor. fad aceasb lihertate, Romania nu va putea trage foloasele respecfve din bogiitiile ei fireşti. de aceea trebue să insiste
cu tnatii tăria, ca la conleorinţa dela Lausanne libertatea Strâmtorilor să He asil!urată. Din această pricină.
o ruptură a raporturilor
prieteneşti dintre aliati În
chcsfunea orientală, al fi privitli de România ca o mare
!l~'IM)rl:drc,

Din "Baiul"

Bolşevic.

- Delegatia comunisti italianl

atac.ţl

de

banditI. Se Illrulmţă din Mo."('i;wa .z.il:1,N'lm" 'ră -delegati,
unea itJUliill!Thă Ila congre.'ml m(m{ti~11 al I,n·tern,a~i.o
n~11~i 1 II, eîlrea so8lt la "Moo('oya, Il fo~- vict.j.ma
la 18 NoelllYrie a

'lllllllj art~1It'.•armat,

in (,xpl'~\I1

o' d'ucca dela Od~a 118. :MOSIC()Y·a.
In nmlllcntlllll când tren'nl străhăt;ca ~t~p(>le.
ddegatii a'U fost ,at'lahttţ.i de hatn<litţ,i, cari i-at~ a·
meninţ.at eu; l'"C'\'olv'6re'le. Un <OOmisal' al popo'l'U-

l'('

lui rus, ea1'(' în.soţ·i.a ddeg'aţia, a t·r&S .asupl'Ia -baudiţiJo!' fără să-i 'atlin~ă , apoi de fr,ică: a iUp,Jit,
Şeflll ban.diţilora loyit ~llmii!lleJ'IUllarm('li ,pe dr.

Colairmi, şeful dele.ga~iei, răniD1d'u-l ,ser,jos.
In aoelaş ,timp ,aooliţi.i 1ui 18,11' doborît rpe

ct~i,

l'lliti membri, jefnindll~i, Între altele, de trei coosonnicc de aur şi 00 e.aJ'ln'Ctelc lor Q.e 'CţlCu'ri.

Piata Avram Iancu
VI tf' II'n ele IUI 8a' rsonySzabads8g-fer
18•

p~·_a@~.~4_.

________________________

~

____________

!

TELEGRAME.
PartIdul

i

naţional

contra nauei

Constituţii.

ml'~tingllri în

1

ţară~

~QLIDARI~T~A~T.E~A~

)3

__________________________

D_u~m~im~cl~,~U~N~o~

U R S A.

Insfalaliunt da

Ziirich. 25 Nov. (Deschiderea): Berlin 150, NewYork 531\, Londra 2417, Paris 3S35, Milano 2535, Praga
Budapesta 02250, Agram 190, Varşovia 00350, Viena

" "

intreaga

1

.

,

_

'Buoureştj,

.' I

neu, şi va trimite del~aţi la Reg'e cari '"01' de·
('rar-a Suver-anulill, <li Partj.dl1] ,ThlitionaIn11 \':1
J'oellnoa~te nou a Constiltutie şi rÎlnd \'lel. venI la
jlllt(lre 1) va mooifioo.

•

De'~izc:

Conferinţa
lHH'PHEŞTI.

SilptănllÎna

-

viitoare

,Q(l

ni

dps('hide I'mderinlţa d.ela Bl·{\"l~.ll. ('~n'(; :<11'(' dp
H('(jp reţ(l('mentarea eillcu}aţiei ile Wă1,fll'l1j Între

HOlHiÎllia şi GeJ'~naillilll.

Intre Polonia
lHTCHEŞTI. -

şi

România.
ÎIl\'j,t'mtă

PolonJa l1pfii'!l:rl

la ('(l1lfe]'int~l dda I~m;.l<lllill€, in

,o,en.i:lU]

l'Olll\"(lIl\iei

mlllîff1(i-JK);{one, ddeg'a,ţia l'omi'rnă \-a iIlfonltlal ..~.
~'lltj tlalrel p~,I{)nă dtll Eh"('\i~l dr>;pl"(' Hlel"~111 traln~------------

Vulcan:

Strada ==

ALFRED

Expeditor - Arad, CaTea ŞagUI
(in c o It u 1 str ă z ii Episcopul Iv

il

Intreprinde o·ice transportare 'de
mobile, lemne (te. atât În localitaie,.
in prov' "li.

'n

LAURENTIU LUCA.
U>mlZ1.1lmt: Dr. MAQBR.

responsflbiJ:

:::==========,'oI:n
er,
...

Atentiune r

Afentiune t

...

Lemne de foc

Institutul de vaccinare Sil

dr. SaYl'

in stânjenj si fâiatf'1 cărbuni de piatră şi de
temn, la dorinţă transportăm la domiciliu
in orice canfitlde; livreazl

Herczegh & Comp
~

Pasca~~:1

Arad, Piata Avram Iancu N.t a

comercianti de lemne şi cărbuni SIr. Mă·
răşeşti (f. Kossuth) 65. Comande la depozit
sau pe telefon No. 316, :: Serviciu prompt.

____________________________________ ____

ti \"{']Ol' dela Lan.s.Bnlle.

-

~------------------~.---~:

llcze 120 .

deJa Breslau.

Ul

-------------1
ODeI<.
ray utca).

triace 24, coroane ungare 650, socol 495, marci polo-

Redactor

iii I

Edmund
Năyr~:
insta18tor Arad. Strada Metil nu,

00074, coroane stampiJate 00076.

25 Nqv.
Pa-ris 1115.' Lonl(ra
ilO, NCJwyork 157, Italia 728, Elvet~a 2925. Praga C,
BLCVHEŞfL - P'artl<1uI naţIOnal, w Zlll~i ; Viena 2150, Berlin 218.Budapesta 650. VaMe: mărci
("ind se 'va ·depune ~ biToul Ca,mcr{'Î 'Proeetirl ' 275, leva 108, lire turceşti 78, fanti sterline 708, franci
de l'eforma a Constituţiei, Wl ţinea .Jl],arj ,a(ln:nfil'i : francezi 1120, franci elvetieni 2950, lire 720, drachme
Tl()por aJl:',
În Bu.cwreşti, Cluj, ,Cel"nihllti, ('-hi:;;l- I 405, dinari 240, dolarl 157, napoleon 560, coroane alls_ Mari

lumină 81~Cp

'1tât in lo:alitate cât ŞI
îl] provinţl io tr e pnnde

117.
I

••

Liferează,

~~-=~~

__

la

nd

•••

}OJ

su

comandă,

Vil lr

contra vărsatului la porci ~l(l

~-=~~

__

-

~_____________

un

il

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~Ă=,Ă=jĂ~jĂ=Ă==Ă=~~
'ii
I

t

7 __

li

Mi

.').

~

.\

1(1(\
~PS
~i
Iflrl

~) lf'
~tj

---..

""

--

'1 11

TIPOGltAFIA CONCORDIA:;~
SOCllt'\'ATlti .P./i!

•-4C'/'Ll. ARAD,

•

tsl::

\\Olll\NULlJ1 14

~<ţ~'t~
E

I

Fiind aprovizionat cu cele mai moderne maşini din străinătate şi patrie
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ea: maşini lde cules, maşini de tipar, 11l8şini de tăiat şi maşini de vărT~
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cu cele mai moderne litere,

primeşte

:sta
Iii,

spre execu-
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tare tot felul de opnri, reviste, foi, placate, registre, tipărituri pentru
autorităţi, bănci şi societăţi,
şi

<l,
4I

;precum

şi "Învitări

pentru logodnă, cununie

pentru vetrt:ceri. Anunţuri funebrale se execută cu cea Ulai mare urgenţă.
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