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---- 1 II Privire generală asupra situatiei 

( VASILE LUCACI~ I ;:'~'~~n~~~'~ p~~~,~~~~:~~~:,"'e .. 
rllal'~!!ti d('~hi;uJ'dră în \'ă7:l1] tuturor, 11. IIf'rvN

tit firC'Le ~labe şi fi .infhK'nţat în l'ă'll, ."'tlfJelul 
osumenilor mun~i.t()l·i. 

! Sit au aCl lfl!1gă soba caldă ostmdit prin după nlzboi, <...:tc ~ituaţiuTh('a flinlt1\1C'iară ŞI €('O-

~ 1
, 110'111 ieă. 

loală la ,redllZitlilIU. Y<latul Il\cros şuertt ~ ~ u <"xi stă ţară pe lume, eaTe să nu sufere 
!prin strada îngustă şi fnlgiJi de z.ăpadă '11 din ('WllZa wnllwinăl'ilor 'ad,use ,de război ChlÎill' 
1 " '1 j 1 - ) :t!;11pune se gOJ1l~SC ln C :.l1l8U· 01' mac:a ))'tl I aeeka ~~ri nu itIU luat partc dit'eetă la 'război. 

Iqîzbindu-sc de geallmri. i şi \'ari in '~\lp'Hrentă w bucură de-a "itutaţ,ile' Î'Jl-

j 
\ L, Tristrţă adân"ă mă "tăpânp~tJ(' .. Şi in flol'itoal'e, - Îutr1161t au un ~lJ.l~s dc ~hJimb 

~ 1 . d l fna rte l'Iidicat. - poate (',ă lluferă lIlai UliU It t()~~-
.4. «lip,lI ,aq.:-asta,.llltl.·ă alHlIle.~ l"l" aetol'tl a-
/"\. _ Il\~t.i Oi'lI aj>>(·a,'lră L'JIlIlZii. .\~-a ('01. (·xp(j['tnl. lSllll"}) lu-

(C'I''itllL ZH1.r, ~nnţlUm ca-nu \'C'steşte du~ 
I
t' !'ului rle produse fubrll'ate fiind fowrte mult 
J~n>J'(" )\ici nu snhl'td, se HlwolJie do miup .. ..1 • , impitll.lel'.at, mult.e ,din fabrici a,1l fon, ,nevoite 

~~~i-rni spUJlle domol, şoptind: a murit Va .... !;ă si"tiC1.e adiyita'le'a. }i:bân1l:! <) 'parte ,din lm~,d:i-

i>epoate prelun~i vi'ne () zi. in care ('ei irLsărei

naţi cu eO'l11d1H'l'E'a trehul"ilol' St81tlllui ~ găsesc 
in impas. Sau eu mijloace eroice c.cllu;ti\. ca pl'i'n 
impozite ll~e7.atc pe baZ(' c.in~tite, să .rtdueă î'n 
plll;trim01lJirul btatului. &UlllWle necesal"El . pentru 
i"atisfal'el'ea u'cbwinţelor noui create de împ.reju
rări l;'i. prin fi{'easta s~al' tăia şi poft51e de. câştig 
uşor, stli mnlimd m'l1'Il{'H şi eeonolllra, .srngtnekî in 
~ta1'('J ,,:1 1'{\1;a!('ă &itn·aţiu. materia.1ă ;"i monrlă .a 
Statului, sau d'ă pr()bă de 11H'.ilipacitate d.. a. 
înţelege ~l'avit.atea sÎt.llaţ.ioi şi ţlCl'petni:ază 1) 

stare d(l l'U('l'uri nenorocită" a eăl'ei con;-.eoinţ,ă ar 
fi fră,mântă!'j soeiale ~'are al' zd1'1m('ina ,l;cEul' 

. Cum a pJ.ecat mă năpădesc lacrimile. I nefa\'O'l' abi 1 nu pot imporba .'ji din a:eeasţă camză telHclli'a ~tat1L~l1i. ~
'i-jl(' Lu<~aciu. fi duu m[ma şi pleacă. i t{rrÎ'. f:il-ii îll~I·C'buillt,al~(>. Iar ţările ·('U :5l'himb111 

'-s.. . \. ,1 ,",unt 11C\'\)ite i'ă-ţ'l l'Cd!ld neroile. h 'min,im, ne- (z. ) 
• ;rr~ phing <. in slliJe,t Yasile Lucaciu. 1n eu- 1 . 
-t I ţlutfll1~lu-şi reface illdn.'\t.ria şi mijlOl\ede (h' 
iiII pimd ziarul .13(' încheie şi ~u \TeaU sti Te ...... JIIiII/.ea~ •• ~_......-i'lIIIalll·._.r_$III .. __ .7 .... 1IIIlI~.III_.d ......... alllll'_ .... ·_. 

.. ,1 ~~',a:H""pol't docât,.t-U multă gl";,'!l1:tute ~l Într'un 

1;d/ing. Hrltrtul aemH şi eu, aproape de ~l!lllP do,,,t,ul ,de mdehmgat, ParlamentuIr 
,
r I'e<!"ul odilulPi de \'C'ci, 1'0 plâng V'a,sili{ Deci ueoastă st,ITede IU'Cl'ul"Î apa~ă eu gren 

: I.Llcaci :1" ca re ai ,f.ostsoarolc ~inel'll,ţelo 1+ pe UiIllCl''ii o-lllellliTii, caTO duvulee a tr~c.ut pat:rn Sedinta Camerli dela 28 Noemvrie. 

t dlE'.IO ŞI lllcle\1ln ~fattt. suflehllUl meu .tipn· a:ni prin frigurile l'ăzboiulll~, eu tot oortegiul lui BUCUREŞTI, - Ieri după amiazt a ;1\'ut loc ," ~i 
1 j ('\IealuI, ce lUi -u lud lllcit \' iaţa. spre I li pt a d{l 1H'.llOl'ol'il'i. d II pfi '(',lr>(' aşt'ppkw, -cel PUţil1 la Ca;mcră o consffitu:re a majorităţii, la care d.' 1 
!'-lld.î.rjitrt pl'ntru libertatea ol"'Upsitnlui no- învj:ngătol'ii, - să dud .uu tran mai uşOr 'li I. Br:itiann a făcut un expOZeu al situaţiei poli- "l 
·..,-tnl 1)(''<1'111 1'0 [jj[H1eSG. 

, Alţii VOt' scrie istoria yieţii Tale, Ya
.>ilo Lueacin. <tlţii vor analiza rosturile su
,flNulrti Tău şi vor dcL înţelrge\'c nebirui
l tei Tale puh'ri de a suferi fă,rrt scnî.şnir<" 
:. l'i ~enin şi YNH'l, InartiJ'illl 111 lupta prntrll 

! mai liniştit, se află astazi în faţa .celor 'IHU!i gru- t:('.~. D. Brătianu a acccntuat că forta UllUi par~t1 11 f . f1;' ( 
. zave fră1.l1ântări. rezidă în solida,rt:tatea jU'I' Jnternă SI' s'adrcsează " I 

Statul a 'Cărui aYf'l'e, înaint{) ,d.c răz.boi, era mcmbrHor partiduhl.', să fie solidari Ş.i s5. aleagă ," 

în Hl'mol1,lc {"ti 3t'('eaa tHll'tif'lllnrilol', at'l~.ăzi .<te acel aS birou pentru corpuriJe lcgI!uit.oare. ~,.1 
găs-eţ\tc lntr''l} st~l1'C eu totul i1!i(n·io3.'ră faţă (k n. Lennt'e Moltlo\j3.llrOOl1:ă gllverl1lti sh dc.} ·Ii ,,' 

aCC'i}I:iil. [n tot tfmp,ul rilzboiuhlJi şi pentru î'lltrc- J1rilt'j si t~lemel1telor mai tinere să se valhdl
te7.t:. ~J.'. I ţiate1'Oa hlÎ, Rtatul a făcut 'apoI l-a î.mprunmtl1l'Î, D. Tritianu vorbeşte în acelas scn7.. D. Brătiaml f ,. 

(utÎ\t în ţ!u'ă (>Îtt şi ,~tl'eillătate) şi .("\1'ID ·ncigltoll) riiSPHllZ{ltld arată că ~;!'tt1atja polit'că actuală nu ( .•. 
,iibertatea lluţio11ali'l, l('U în ceasul at)0sta admite ,a.1cl1:cri st a~tfd ti'ncrii să aihă răbdare, ti,'.',' 
, 1 . . l' . 1 . ']' nu €'ste dîsPllS ",ă df>a Ctl lnlpnunnt. .de~~at ,pe \'u- .'!". va ""ni' ,~t' ti,-mpt',} lor Ş'l at,t'MCI' -., ... "or "utea rl'· " 
'': B0S1)USCI (nt'f'rI 1)(>11'1 fU l)lerr erea ,a, ... it v'"' ~. U' '1" F 

lor i ('C'rt.e, a trl'cbui t !'It l"tk.:urga hl tln al'tifi.eli.u. rJjca ctlvântul. 
Te l)lâng, numai rre plâng. ..1' '1 Al' ' _ T n loc să -eru!"it 'U!lrect ('ctăţem or, cu llllprumu n. Brătianu roagă membrit .partidului să a-

Te văd de <:tiei, din clt>ptu'tare Întin.s pE:' f<ume1c ne~(';;:.are. -s'a Hdresat la Bau('./l. <1e ·ellllli&~- prnahe alegerea vechiulllij birou. i'~ 
patul suferinţe'lor Tale e:p·lc din Ul'ntă şi 'Te U11C, care prin fabl'nlcare. de hilet>E',{fără o ga.ra<n- nUp;t a<:eea S"3: deschts sed:nta Camerei. Pre~ ~.' 

. v~d fnlllie şi m[lndru ca geniul unui neam ţie r:aTe su-i d('~ JlO8'ibilit.wteade .a le li .. ."hilChl h zidcaza d, Mreieru vice-presoointie. \ ' 
I~ puternic ce \TPU Srl trăiască S'cut.urându.:şi ('C1'('1'('o {'!()fItl"R I/un).a Şluti:'li'ă,(',nt .d-in,p\t.n llf'yoile D. IORGA prote<;tealză împotriva fa'Ptulut '::li ~ 

. . , . . ,~ 1 StatuluI'. d, Mrcicru prczidcază Camera Si cere ca şed~nta '.' t 
I Jantunlc ri)bl-el de o mw do am, ~ u'l11ele + . v' v • v , să fie prezidată • IPână ,[.a alef1:e-reaJ noului prese- ""',! 
I '1'''-. f t r f ,1 . 1 ", r!,v" 1 Dll1 a{~eagta caluza lYllet111 ,de banca sa ocţlre- dinte, de prezi>dentll~ de vârstă, Protestul dlui 1'· : au a . 013 anara uplm OC 111 al lZVO·. v '. f : 

, ' " r N ' , ."eiat, aşa cădl()ţllllltoru de 'D\l1I'l)e1'81}' au (lOlt a- !org-a provoa.că SlZ:omot, care se 'domo\este numai . 
}:~l mS~neţlrl.l. gh:su~ 1 a,u. ~o~rn~ ~~e~1a~ i tinşi 'Cel ~~11'trl.j $. în SiP~'ci.aiJ. s~t.er~ rel1ti::ri,i şi după ce Orlcanu e reales. '.': 

. ~ Il. ])oma llll LUCC:lC'IU, :-;p(Ul11d h,'l bdlllOl I functi01laflL Cu t()atc ca ne\']()]le S1latnh:H ICreş- n, f)rlean~l multumeste ţ)entrn încrederea ce ," 
tinlni. I t.ea.'1.1 pe fiocrurc zi, totuşi hnpoZJitde dato~at(' de i-~e aC'lrd~ ~l aS's;ltră Camera de '1n1PartiaoVtate. :r 

, ' <:etăţ.e<llJi se i~lcaS'Sall C11 grt"u şi dtÎn 'P1'lH1ent.ă, n. Or!eamt isi exprimă n:tdeidea că oj)oziţila va J 
, .' f ~ rf'il1 t r }\ în PH'rl':lffif'l1t Pf'11tI"1H'a ~ă ~ .facă o mun- ~i 
~ altele noUl, aş-a Zl~e pon.t.ru re alCe ~ cil uni1nrn. nentm C()n~.()1idarea tăr:'1:. ~; ... , 
I T n a,ceSlt 11100 s\w a~l(lllnel'nt oatQrili peste n, l'lnrq cene cuvântul,. dar pre$edintele nU r , 

Auzitu-Îo-urn c.lntând doina Ta pe fe- :::~!ii~!r~R:I~e~:;a:~r:~L::1'~~g~:j:;~111.1~ ~:~~ I '~~~T~~' ~e /r;r~~~~i~re.SChimb, de .cuvinte Între d. [( 

ciorii din ln€'u şi atunci .s'a inHtât, pe . curaTea mijloacelor n(>OO8art> p<'1ttru, l'edwcM.'ea n. Orlean!! a'11tmtă în,cet.a~ea din viat~ a .p~r. it~, 
şi cousolid.arp..!\ acestQl' <hto~'ii, s'au mIIi fă~ut '}i Vasn~ Lu.cac' si anuntă r1d,.oarea sedl11te! m~, 

\' ine dulcea prirnăvară 
~'i-va Lucaciu liber iară. 

.. v.eci credinţa. mtmtuirii în suflt?t.ul meu. ,~~ <;emn de do~:u. D. lor~a Întrempe dorind să vor- ~"',: ' 
a.letle moui, aşa zise pent.ru rtnacere. D ă r . Alţii "01' Ii gflndind. ref1E'td8rnd, rru ai heaS'.;~ dC<:Tlre tn0;Jdeapăr. Lucaciu. " ac opo- 'e 

Cu a~e8t pl'oooJ.,ell .. ce1a1ţeniiau trăit. uc&upă- zitLl rrlmasă in C3meră este de pris.os. spuneti· [:,: 
iubit şi' a~easttt mare 'iubire, ee a radiat. 'v ' • ~ . r.atide nimeni şi ,~ hîngă <"il nRIan fa.eut U1CI ml.('>"? SPlJ5 d, lmlta. \'; 
din inima r:l'a, ne-a mântuit neamul.:l\H\ un !Hl('l'ifi<t~iu fi m,li \'euili: si epoc.a .aftr.cCl'i'IQr Preşediotlllele dă cuvântu.l dlul Ior~a care vor- I",'.'".i, 

i, zbat să găse.sc cllvhntul potrivit, nespllsei IlllWnoase, în ~8l1-.e fără iI1l!um~l llici lJll.'ioop(·re, ci 1 beşte <:u m~tă .căldură de 'Păr .• Luca.cq'~ 
dured c-e mă ooploşNŞt.e la gândul, 'că Tu, nUllllIlJi prin calitălti negative' (d'u:..'ă 1e ptl'tem zici:'. prcşedtntehle1t ia1rOptstntet.~a. ln:mrmantar~ ~~ ~' 

. . f f t' . Se facă pe (J ce u a a wuq ŞI amera f" .• ," 

Vasile l_ucaciu, nu rnai trăeşti. a,st<fel) se putea-u <,aştl~ sU~1e ~ M~ a:-l~' 1· reprezentată Ja înmormântare. ~', 
. '1\> Aşa ne-am ales '0uf.a?IJUoşl C~lş'tlgatlOl'l de diz- D. Mârzescll, Imrn~stru al muncii, se a.,<;.oci3,ză ; 

Nu-l găs(~s('. Se pie-rc1e în pHms. boi şi cbillLr după ră7~~i. N'urnărul 101' .ern aşa în numele guvernului, aceste~ propuneri primita. \ 
p.lâ~g. dragă Va~ile, numni Te plfmg. 1 de m1ue,incirt îţ~ Lăsa im;pr~ia~eă, mU,n~a cin~i~ unaw.m, d!e Ca:mera, 

Y asil e Gol diş. nu-ţi rud'Uoo decât ll1enOl"OOll'e, Iar l'nf.lpa iara Sedinta :se termină la orele 5. 

Px-eţul unui exeD1pla,x- 1 Leu 5~ bani. 
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SENATUL. 
S'a tinut şedinţă eri după ami am.. cu aceeasi 

OO'dine de zi. 
Inainte de desahl:dere31 şedintei majorităUle 

au ti~1l\t o consfătuire în care prototl<>pul Popa 
asigu'l'a pe primul-ministru de Încrederea Sena- , 
tului. D. Dumitru Constantin cere guvernuhli să 
$! aleagă un nou blirou. 

Du.pă consfătuire, d. ferechkle ca prezi:dent 
de vârstă deschide şed'nta. Dsa e reales cu una
nimit.ate. D. ferechide mulţumeşte Se11atului pen
tru încrederea acorcLMă şi roagă pe senatori să-i 
dea tot sPriJinuJ. Anuntă apoi Încetarea dJn viat(l 
a păr. V. Lucaci şi proPune ca Senatul să fie re
prez.entat la înmormântare. D. Ministru Al. Con
stant.'nescu în numele IwvemuluÎ la,derează Ia a- I 

ceastă propunere. Generalul Lambru propune ri-
dicarea şedintei În semn de do)iu. ~ I 

Preşedintele ridică sed'Înta. 
nm n , - M - ~ - ~ ~ -_ /1 ... v _ V '$ ac. ca 

Guvernul militar din Grecia.! 
A TEN A. - CoIonelul Oonatas şeful 

mlişdirej l·('\'oll1.ţ,iona'l'~ '3 fQ."t ÎalJ."Hr,·inat eu for
IUMl'ea 1l:'111'l1i min,j,,,tpl'. (Ra'dor). 

Lista complectă a noilor miniştrI. I 

'ATI!NA'. - Noul cahtnet a fost constffull 
. sub }l)·('ş(·rl.enţ.i<a oo1011elnlllll Gonatas, şdu1 emnj
tetn lui l'e\'olu ţ.i'OlJlar. 

Noul guvern este, oOOll1PUS cum Ul'm~azi1: 
}'o"t1l1 minist.ru la Berna. Alexandris. ex

tern(': ,!.!:en el' a 1 nI Pie]'aro~ ~r an-olllihru1is, inltC1'n<,: 
amiralul Vulgari,;;. :marina; gelllt'ralnl Pa11galor. 
război: c.)km,elnl Sakelal'Djl111M. comunicatie şi 
P. T. T.: fl,jdm'j", n,g-ricu1tlll'a; Rent.i;:, justitie: 
şi ţ)J',w:zOI'in la ('xtern..-; h finanţe, f'.{>,(·ret:ll'nl gr 
ne,ral :11 f)1'f'!'\t.ui df'pal'f,amf'nt" PTeka!'\. Minişt.ri 
oda eC<J11omÎ,a n:1tioll11Jă, asi,"t.en(il. iustrUII·ţle :1 
a I)r{)yifii~:'ll a re şhl'11 r:l~h"at P'Ol,t,)fol ii le. 

Cahi1wt.ul il c1epn" jUl'ământ111 eri di,min(':1~ă 
in fnţa )L S. R(',~e1ui. 

Linişte' de iarnă. 
E pe"te ·tQt limişt~ .clll'atii 

" ~i 1't1'ăn'zie ('il UII hnllini~ 

PCl"l'hj" î·u pomii Hit·ii ·de fl'llllzi':l 

Şi 'n zara! ('are paJ1(' dep:ll'tată. 

1-: o tikel'e, pal'că l\liIltLllQai>ă, 

Şi-o limpezime albă de cri~ta!l, 
1)€'St~ zăpadaee--a îJlt,i\ll~ .pE' ,01'.;1\ 
O l'(,~'hi(> s\lbtire de măta,-ă. 

lJf'.a~l1pI'U 1111 se mÎ:;-('ă Ilki 1111 l':Mll, 

E parei!. "nJr.eg pălllimtul Qbo!'jt... 

Prin aerul de i.al'llii li'lllp{'zjtt 
S'a luminat o ~'1re !Ca un g-ellllll. 

e n ~'(>r 'opac d .. '-a"u p l'a, CH o pialt l'lL 

A1)a"ă greu pe lill,Î:;<tea îm ('al'C, 

l1in :<atu-lI(,()!wl'itintre og, .. n'p, 

~'HII(I(, hine-nn [';'[11(' ,'are latră ... 

S'allde Iilli,~t(\a ... E t.,t .~Olll)\', 

E {'a un dnj1nt ('lIl'(' '1111 'n('eleal.i\, 

Şi p:tl1l'ii "j,ml păIIl<lnt\1l' l'.\l.m \iLI'C'ilZiL 
~\lh 111 I ,i. Jl«'ontl'llit, ea lUI 'ukior. 

Ţ)PlI!osleJl.I' !Joi!':. 

eA N'44 ... 'u' 

Hotal ârile Partidului Naţional 
CLUJ. - Comitetul de o sută al Partiduill: 

National în şedCnta tinutfl ieri seara la Cluj, a 
votat următoarea motiUl~\!': 

1. Ia la cUJloştintă raportul comitetului exc
cut'v şi îşi exprimă mult1l1llirea pentru acti\<tatC'a 
politică, Aprobă toate hota.rârile Prin care au fo:>t 
concentratc, în semnul solida6tătii. sub ~tca~lti 
partidului, toate cnen;ile din Ardeal. Banat şi 

din întrca~;t tara. Multumeşte tutUror on;ani;r,atii
lor iudeţene Şli locale, membrilor acestora, cari, 

(,olO1Whtl Ph;;;til'a:;: 1'31l1îrnt' ea .!'\inf!;\ll' c1.k
,gat ~ll eomitetnllli ren,ll1iion'lr {'are de ' fapt cq() 
odioolvat. . , .. .... ....... .. , 

Poincare anunţa hotărîri imoortante 
până la finele anului. 

prin attudinea lOr erokă Şi C{)I1SeC\1';;nt.Il au I)ur·· 
'j tat steaglll PartidulUi National. 

L A f. A Y E T E. - Inaugurând monumen
tul m()J'~i.l{)]' 1:1 BO\llo~ny-~r(411S('.d. PoÎnr1l'r(' 'a 
fă"l1t nl'mi1toarel~ declaraţii: 

Ţ>,H'e;1 ~emnată 11,n e linră pc Ţlel'g;a/ln('nt~ dar 
în l'I'alit,\t.p (' determinată şi llltJ"odn."ă ill !'i'Ja.tiu
nile dintre popoar<'. 

Când 'J'(,:llitatea nu ea('('(>pt.ată l,iber ţi ,sin· 
,cel'de 1l1l<l.fli11 na~innile irlJteresat.e,. nu rămâne 
alt('eya de făcut ,decât flă () impunem. 

Franţa şi aliaţii vor tr€tbni ,de.(';i să l'a -
înainte d(' ll1JCheiel'f'u anul'ui - hotărâri illllipor
llant.e, 
• 4 , • eP se .... sa', ........ ~ . 

U " 

Sârbii colonizează Banatul. 
Românii de pe valea Ţ;tmocului, carf au fost 

în războiul mare avangarde.le arunatei sârbeşti, 
îndură acum cea mai grozavă persecuţie din p;;r
tea autorHătilor jugoslave. Tot aşa Românii d 11 
Torontal. rămaşi sub misekasca ob<Hidllire sâr' 
bească, care .al invăţat, se vede, dela Unguri, Sr\ 

desnationa~izeze cu parul. 
Ni ~j\! relateaza de către un refugiat rom2n 

din Banatul ·ocupat, că sârbii lucrează actualmente 
la Întemeierea unui sat no.u sârbesclângă oră~-

-, luI Becicherecul-mare şi lângă Edica Română. 
Vor fi aşezate acolo 380 familii sârhe aduse din 
Sârbia veche. Acum se lUCrează la construirea 
caselor. PăIm~uri1e cu care' au fost înzestr3ti 
aceşti colon: silnt în mare parte luate sau cum
părate dela românii Cari se refugiază continuu in 
Banatul liber. . 

Dela acelaş refu11:iat aflălm dl de mult nu mai 
există în târguletul de mai sus firme comerciale 

. scrise decât mnnat în sârbeşte, că şcolile româ
neşt" ~din Torontalhtl ocupat sunt. sau mchise. 
din prkina }I'.pseî de învătători români, sau au 1JSt 
Înzestrate cu Învătători sârbi. 

Comuna românească Petrevasilte a fost de
numită de sârbi Dragomi'rQvatz. 

2. Condamllă cu toată cncrgkl. sistemul gre
şit al gu\'crnulul: actual ~i-i se \'01' opune guvcrnl\
lui care Prin mijloace ilegale, a luat guvcrn::lr\:;l. 

3. Protestea;r,ă Împotrl\'a felulUi cum partidul 
gllVlcrnamental ş'a făcut majoritătile. 

4. In fata situa\';ci insuPortab:.le cr~ata de it.;:
gal'tăţi, cere plecarea guvernului, dizol\'area Par
lamentului, numirea U11Ui guvern care să as~gllre 
alegeri libere. 

5. Comitetul de o sută, cu vie multumire. ia 
la cunoştinţă hotărârea {;omitetulu.: executiv rela
tiv la fuzionarea cu Partidul Democrat. Inhl!11-
pina .cu încredere şi dragoste frătească, fuziunea 
Şi salută 'cu căLdură pe totii aceia cani vin sub 
steaguri/le Partidului National. 

6. Doreşte colaborare politică cu toate orga
nizaWle democratice şli nationale, cari au desfă
şurat stindardul pentru răsturnarea actualului 
gUVern. 

7. Partidul National nu recunoaşte legali ta- j 

tea corpurilor legiu(ttOa1'e actuale şi .a,probă hotă
rârea deputatilor săi de a nu lua parte la sedin
tele Camerii şi autorizează. Comitetul executiv, 
·ca În aQeaStă chesttle, să procedeze la fel. 

8. Protestează împotriva tuturor dispozitiilor 
juridrce, economice şi financiare, pe care le adll~C 
actualul guvern lpentru toată tara. 

9. Partt:dul Naţ'onal protestează împotriva in
tentiei guvernulUi de a sugrulma libertatea presei, 
care este cel dintâi IsvO:r şi cea ma·i dl1 urmă 
posibilitate de coutrol a: afacerilor publlce. 

... un" .... ' n $ a u 'anat' 

(Rador). 
an. • 

Tădiniştii reîntr~ in Parlament, 
BUCUREŞTI. - Partidul Tărăni'st, în Con

gr~slJil tinut lal Iaşi, a votat o moţiune În senzul 
căreia deputatii tărăniştJ VOr reintra În Pada
ment pentru a exercita controlul la votarea vru· 
ectululi de lege al nouel Constituţii. (Rador). 

Demonstratii antisemite în CI~ 
- Ciocnire intre studentii creştini şi evrel.~ 

Devastarea Tipogrbfiei IIU; Kelet." - f 

CLUJ. - Zilele trecute Q delega~ .a; studet 1 
tUor dela facultatea de medilcină s'a prezentat, 2 
re~toru~ Unive~s:tiitri şJi l-a

v 
r~at, :a ~cultâ~~() 

plangertle lor. sa-I dea afara dm UrttVerslta·te ~ I 

studentii evrei. Rcprezentant1i studenUor au ~l 
clarat Rectorului, că . dacă lCe~rea. ,iQr nu var ' 
satisfăcută, nu vor ma~ cerceta cursurile. S~ 
dentii au adus diverse motive în sprijinul cereri 
lor, protestâl1'd îndeosebi împotriva 'Purtării S\J 
denţilor evrei.arătând mai ales fapht{ că m;~ 
s\itale sunt dus.e cadanc1e evreilor, tăsândUl 
pentru stud:i numai ca·davrele creştini!or. . ~ 

indatil 'dll'pace d4~lcgaţia a plecat de}31 R r 
tor, s'au prezentat în bi:roul acestu~a reprez~i 
tantii studentilor evrei, cal"i s'au dcs'Vinovăţit { 
acuzatiile ce S'auadlls Împot,r:valor. Rectorlll\n 
c~t~tat să-iH11i5leascrt, declarâl~.d că ~1~ va t0eru( 
I1ICl un fel de teroare. Studentii evreJ au mal d, ( 
clarat Rc<:toruilli efl nu dores,; să a·thlCă vr'~( 
st rbire rCl1U1nCllli Uni"crsitătij si astll:ll se v 
abţin..: dela sc;(mhll1{ si până la .lilml1'Czirea che' 
tiunii nu Vor mai lua parte la curSuri. 

Ieri înainte de masă, stuuent'ievrei s'au i 
trul1it la ,.Masa Studenflor evrei", unde delega 
lor au făcllt un raport asupra rezultatului audic 
tiei la Rcctorul Uniyersit~itii, Care le-a făcui . 
claratjli Iin i şt'toare privitor la acuzatiile ce lj- Il 

aduc. 
Pe când studentii s'au a,şe;r,at la masă, a s 

sit un grup de demonstranti. în hta loc,alului. 
seamă de demonstranti alt năvăllit În s..c1'lă şi I 

ctltC\':1. mÎllute ~ah't 'a inst plillă. Doi studcnti evr 
au cerut demonstranti,lor să părăsească sala, 
ceşt'a Însă ca răspuns, au sărit asupra lor şi i
culcat la pământ În sâJL\~e. CMeva studente an j. 
ccrcat S{l calmeze s!)ir:tele, dar au fost: inzultat 
Il1lr'<)cee3 a ~osit "Sah'ar,ca" şi cei dOi stude 
r~lniTi an fost tranSD~}rtatj 1:1 sPih'll. Demonstrat1 . 
s'au retras dtf! saU în coridor unde o stllden 
indi.g'llaW În urma l1ne i discutii aprinscCll un st 
dCllt sas, 1-~1 lilat h palme. DC1l1oJlstral1t'i an ~' 
răsit apoi lo.cal111. dar incidentul nu părea Înc-h: 
Studentii cre'?-tilli suh conducerea (Hor Rulzan 
Mitt.elmayer făceau Ilre!4ătir i pentru a conhll 
dC11l0nstratiile noaptea. .j' 

nupă imasă a avut loc un nou Incident an 
semit la cafeneaua "New-York" unde la Îndjemn 
câtorva studenti era să-I bata pe un atlet evr 
Client.ela cafenelci Il intc!,,'enit 111Sa la timp, 
deosehi interventia a doi ofiteri a împiede{;at î 
căer<t rea. DCl11011 sira ti~ proecta Ei pentru sear::! i 
şi ayut loc. St1ldellt'". demonstranti. s'au adunat 1 
str. P,efMi. lâl1~ă Universitate şi scara la oreI 
10 s'a dat semnalul pentru începerea demol1str~ 
tici. Studentii aU p1c,cat la tipografia zIarului si' 
nist, .. Uikelct". Tipo~rnfia acestui ziar e În SIU 
sol. Când iprittf:i demonstranti s'au ivit În fata eli 
dirfi. personalul redus Ca număr, intdegând il 
tentia grupului, <l năviî.Ft să Încuie 11şile. Era iw 
Prea târ;r,ju: uupul demonstrantilor' a pătruns I 
localu.l ~;j}ograhi, imde au răsturnat cassetele ( 
litere şi cu dnlgj cliC fier aiI distms maşInile. C 
mai proaspăt număr din "ui Kelet" Cttres gat 
era asezat în maşină. - studentii I-au scos afal 
!:Ii l-au împrăştiat. ' 

.,N'aveJm nevoie de ziare sioniste" strigatt d 
mOl1strantii. 

0:]1 cnu;r,a d'strugerÎj tipografiei zjarw .. 1 
KeIcf' n'a mai apărut. 

De ahiJ c'ătre mi e7-u1 noptii a sosit la fa 
locl1hti ~ politia. 

Dr. M1rton. sef redactor al ziarului "UI f( 
let" a hotărât să intervină l'a guvem şi i11 ac~ 
~:op \'a pleca la BU{;I1~stL 

E intere~arit.că "Uj Kelet" până se va repa 
ti,p.o~rafia. va a!1area in atelierele ziaruluI': ,.lnfl 
tirea" or~all al part"dului liberal Studentii i 
SCrişi Îll .. Unr.unea sionistă" s'a'u prezentat azf 
d. Iuliu Ma11 iu si l-au întrebat dacă se identif 
Cu ac~st penIbil incident. D. Manull a declarat I 

in nici un caz. fllt aprobă astfel de proced' 
fiinddsa aderent all ~galei îndreptă ti ni. 

.,li vo:u chema la mine pe conducători~ 5 
dentHor. - a spus d. Maniu - $; bi voia fa.ce 
inteleagă ce daune cauzează, Prin aceasta. sti 
duintelor de conso1'dare :li tăriti Şi cât de tii 
str'J~ prestigiutui României în afară". 

Cuvintele d.llli Ma11itt aU făcut o impresj!e 
11işt;toare in cercurile stud enti mei evreeştf. 

lAroentia Rad{ 
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~ INFORMAŢIUNI. 

1 Moartea Păr. V. Lucaciu. 
~ O telegramă din Satll-Mare anunţă cu data 
, 28, incetalroo. din vi.a,tă a bătrânului 'luptător 
'~onal care a fost păr. Vasile Lucaoi. 
~ One a fost acest Qim o ştie întreagă Tara 
dlmânească. . 
~ 1 A fost tlll Preot cu inimă de aur ... 
)~ A fo~t un lu!ptător dârz..· 
el! A fost un malrff>r .•• Poporul românesc din Ar· 
~, sârac cum era. l-a dăruit cu cântece Şi cu 
dbire. II Procesul Memorandulul , l-a trLmes in temnit:l 

Seghedin. Dar temnitele unguresti nu i-au învins 
, ntia de fier ... A Suportat t.oate mizeriile ace
:e"i lumi, 7Jimbind ... 
~ In 1914 a vlecalt la Bucureşti Şi s'a pus în 

11intea aceIora cari voiau rălzboiu imperiilor cen
cile, A urmat rrlzboiul nostru - avdi dezastrul. 
dt Guvernul l-a trimis în 1917 Între Românii din 
vr'~erica, De acolo a p[.ecat La Paris, apoi la Ro· 

t:
unde a. vea înti'nse ledturl. Viizitele lui În la

IC te legionari'lor ardeleni in Italia au fost ade
. ate sărbători, 
1. Din It,adia s'a întors in RomânIa intreg<:tă 

~ tru care s'a shuc;umat o viat<1. întrea~ă. 
ie\ Si de un an de zile. oeel ce n'a ştiut ce-i boala, 
<\t,,:a uitat la Sahl-Mare unde moartea l-a aflat 

:j-\urerat si singur, 

Odihnească în pace! 

i, d/l('tl1l 7n ('lItlO$fillţii hlfurrH' f/relor pPl'80nnC 

, a/l ('(>/'td !!a1f ((U pri'm?'t 5 ?wmp.re rrm.<:ecu
,'r din zietl'ul nostru, că 81l1/l' soro/iţi nl)Qnrr(i, 
: ,lt',Înd;n 1'r,[ei'l' rll'(,/iI'Î(i7(' Illfll/'i CII ('urî (I)'{' 

1-.~ lilJlini zirlrnl nusl/'ll. sinrfuru! zilll' /'CJIllfÎJlf.,r 

1 Al'w1, nlqâm cu ill <j.,lellţâ pe foţi r.e(itorii 
lat Iri, .~ii trimită N/sful f/I'OIIf/mplltu,lll,i. fără În
en zier,". lr! Arlm illis!,.'r(ÎII'!irendIlÎ. iadiriilld 
a11!/l!W!l(i .,rli Iml)(lri. 
en ~, 

sI. O h']q,!,T'l.1llif. s,·,i~:1 i,,!·: (h'Li 11iilli,;tC'1'1l1 .de' 
i1trn\'. <\llTOl'il.(\'l7.ă pf' d. rli-. Ellg'f'!1 B{"k~. ""h-

C'htff'ctnl jll.dt!ţ.nln.i, cli (")lIrlu:!'p]'t';l af:w("l'il '1' 1'1'('-~ 
'.~~ h11r('i j\1(It'totu,!, p~tnil .b lnt{'ftl\(,{,l'en Lllll.i ilL,
·,liIk'f general {T(":'I'P:c-'"'1. ('ar" C\lIlH "e ~tw, :1 

bt h Bu'(,1rre;:.t.i la (")1l.~1'{'''\11 pl'{"f('.('!;ilol'';l C 
aT~1tt.llut a,,?,:.lOflfl. C]WiH i u:n i ofi·(' iale. 
mn • 
"r . In urma deoiziunej ministerului de razboi de 
. ,l'mproprietări in CadrHater pe fostii luptători 
t l~ războiul cel mare, Unitll1ea Natională a foştj
r:1 J ltrptKwri,aducc la cunoştinta tuturor foştilor 
at ln:ltori, cari doresc să bencfi..:'.icze de această 
rlreproprictărire, să se inscrie la sediul Stlll pc ta
st~~ul special format în acest scop. 

,. sl~ Tahloul va fi ÎnaJintat apo1 mlnisteruhlj de 
Stl hoit!. 

l c!' Totcleodată Uniunea Natională a foştilor lup
i.lt1ori anunţă Pie ofiterii foşti prizonieri (activi şi 
ln~ rezer\"ii) să se Înscrie În sectiunea priwn!cri-

1S lf dela U. N. A. F. L., pentru câşfigarea dr('p
le ::t1orlor, 
. ('1 Sediul Un!unej foştilor luptători este i11 Bu
gat:feştj, str, M~lntuleasa nr. 7. 
afarl ... 

1 

! Pr.ef(>.elll1"L llo1i,tilll pune îl1\ \·('dP1'~ t.nt.1lror 
U d~prtetar,il,)l' dC0f\,.:;e, ('ii "'ul1tdatot'j tt l'lll'ăti 

11rltal'ek, în eaz oontl'ar \"1l1' fi pr-dep"iti. 
[ ,,1) • 

t
o delegaţi,e a mă{'ehl'11()J' ,,'HIn pN'z('ntat i('rl 

fa 111aruln i .fHili;'u111 ;" ~erii 11 CI 1l1rl'mitf'1'f';! ln~'ii I'C: 
_ turil'CJl' I'ti'rnf'l. 
J T<~ Ţl: primar Rohll a !'w..pllms mă!("f"lanilol', 1'1\ 

ace~l Pl'f'7.1n te cerorea în ~l'ri~. Il l'ă til. nd mot.i n'lf' 
H ar .iu.-tifi{!11 aoo.'l>ită cerere. . epa~ ______________________________ ---. 

Infr~_ 

!~/~0 Decemvrie. 0 
ntifd 

~:d~: · CONCERTUL 
;"rtistului v/olinlst tit reputaţie mondială : 

1~:4 GEORGE ENESCU 
str: va aVtd loc la Palatul Cultural 1/1. zilde 

: Tl11j de ~ şi 9 Deumvrie seara la ard 8 şi jum. 

st,e '1 BIlete la Papetăria H. Bloch. 
. .... 
ador'?"". ---------------...: 

• ~OLlDARlTA TE.4. 

Duminedi, 8 DH'('.1lI\T,Îe, "a avea 10(' în l".Id:l 
re~tidi a pl'i rnăl'iei adunarea fecl€l'al€li a,':'oeiaţ.i
lor t'omer('lllntilor din Arad şi Ban.'fIL 

• 
Bl'lJ!tal'ii pl'ez(lltÎlndu-,;c jf'l'i J..a. ,pl'imălli'a ora 

şulni, au fo&'t S.o.iguT!l'ti, ril l·i-.:-;e Y3 ŢmlLe In dj;o,· 
'P0ziţic făina ceruti!. pent;r'lwa p·opulllţ.ia ora~nlu\ 
să nn t'lmftwe până la ~~il"("Q. l'ăI\pun!-lurilor la 
cererfla înai.ntată mini"t.eruhvi .de t'omel't i:n ('hei'l~ 
tia admiterii wuei nelnS€'mnatf' urdiri a preţul'ni 
pâinei. 

• 
După statistica 0ticială americană au eim<:grat 

in Statele-U'Th"te în anul fiscal 1921-22 (anul fis
cal american Începe la 1 Iulie) 7429 de români, 
cu 10 în plus fată de cifra admsiă de lege. 

Potrilvit legii rectificat've dela 11 Mai t92:?, 
asupra emî'grării in Statele-Unite numărul româ
niloradmişi a emigra int·r'un an fi scaI este de 
74]9 la care s"a adăugat ÎnStl 2792 români de 0ri
S?:ină basarabean~l, 11lai:nte de legea rectificativă 
numărul total al românil{}r Cart putcau intra În 
timpul unu' an În Statelc-Unl'te era de 7419. Adani
tându-se dra arătată de hasarabeni, totalul rn
m~înJ)or ~e urcă la, 10.21 L 

.T_fl Timisn,H;1 FI fost deS(,ol'i~ri·tă o 0rganjZ:l1-
ţie care se îndeletnicea cu fals;fcarca de acte 
militare. In schilmh1l1 unor însemnate sume de 
bani, numeroşi tinet; s'au sustras serviciultt' mOi
tar, cu aiutorul actelor fallSc libcratc de un oa
recare Tibrrr HOl1ti. dir·edorul biroulUi' de com:· 
sion .. Atlas" din Slls-7Jisa locaHta te, 

Houtilucra cu doul snboliter' dela două rcgj
lTlen tl~ din localitate. 

Avcril-e rezultiuc din aceste falsuri trec_ ;:1ţ 
,100.0M leii. 

Vinovatii aU fost arestat' . ,. 
Intr'o re\,isEl medicală cm?:1eză, un med'c pro

pune ~uvcrnelor în căutare dc resurse 110i, im
punerea oamenilor ~rasi. Pentru fiecare fl1nd de 
J.':răs::rne C'I~ se va constata peste c'fra l1orndil, 
graşii Şti J.':răs~tlii~ de amheld sexe \'fII' p::\ti (l 

d,ne Oarecare, Impozitul e cât se poate ele drept. 
alr~it1nentcaz.ă tnedii-cL~\ eng-Icz: rlpveşfe pc acai 
d·rora miJloacele le permit a se supraMmenta, 
Si apoi va avea nezultate excelente !Căci percepe-
1'ea sa e in interesul săn5tătci, Gretltatea nor
maJăa 1111 ni barbat este tot după medicul nns i rll, 
de 67 şi jmn. kgr. Persoanele mai grase- VOr plitti 
până ici 100 ,kgr, 12 jntTI. şJ!ingi pc an de fie:are 
fund (,:::'00 uame); 1Ţ},înă la 125 'Ie!;r., 2:; şiHngi de 
fund si pentru Hecare fund în plus 7 imn. si li I1:Z:Î, 

Oricât de extravagant s'ar părea faptul idcia 
medicului ell~lez le realizată în Sucd1ia, Există a
colo Un oraş în care comuna percepe o taxa dela 
fiecare cctătean a cărui greutate întrecc o limită 
anumită. P"'j-;;r.·"p 

• ClI încc,pcrc de azii trenul accelerat 15 Bu-
curcşfi-Budallesta-Vicna nu va mai circula decât 
până 13 Curtici. de unde c51ătorii vor puqea avea 
pl"ohahil legiitură mai departe cu trenurile ungare . 

Mot:vul acesteli măsuri este că utmează a se 
till~ în curând o conferi-ntă la care să s.e fixeze. 
dup,\ cererea căilor ferate ungare şi austriace, 
sporirea tarifelor, dat fiind că acest tnen nu oferă 
destulă rentabil1itat.e pentru e<'lile ferate respec
tive, Inschimh Însă, trennrHe 13 si ]4, Expresul
Ori~nt. care pleacă Marti. Joi Şj' Duminecă din 
Rucureşt' pcntru V'ena-Paris, vor circula regulat. 

• 
x Dr, 'DUMITRU MEMf.Tf., medit.::-şef Ia Po

lindinică, Sipoecîalist În boale de piele ~nito-nr'
narc si vcnerice. Labora,tor pentru al1ali7je de 
sânge. Cons.ultează 'z,ilnic între 2--6 vre ÎI~ str, 
Moi~l<; Nicoară (Petofl'.) nr. ] 1. 

• 
x ~~ ('H'llt.ăad"i7.itor1 de antmtmi ~i d.i~tribl1~

toor(> 1'1\ ziar. 

...,' ..-ce VVf ce, _. 

Proecfe de căi ferate la noi. 
Guvernu.l român! va: Începe în primăvară con

struirea de căi ferate pentru comunkatf.a cea mai 
rapidă între Transi,lvanj·a, Bucureşti şi porturile 
Dunărij şi Constanţa'. 

In BasaraHia va avea loc tmificarea tuturor 
mari,kJ.r linii actuale s;construirea ul1lei Hnit pe 
tărmu.1 stâng al Prutului, dela Lipcanli la Reni. 

ti 

Situatia alimentară a oraşului Irad. 
T n llI'lH:l fixă ~i i preţ1lrl lor Jl1'uxÎma.le ;pentru 

aLim(>nt1:', În rât.e\"lt zile n11ma:i !lin dj>;p·ăl'lIt dE' 
pe piatil i'lănÎno., ouăle şi puii, pentru a :<e ,-ind" 
·rl-e ri1ă1,iţ.c, cari merg dltl easă 'n ctl.."ă {~\1 preturi 
IIlrui ma-Ti ca inaintea max~mării. 

De.pat'ţ(o de noi gândl11 de a fi pentr'tI 1'1diea
rea Pl'e'tul'.il«)r ·Tn'o..,xirmaJe şi lăsarea {'("mer-tutni 
ah..~lntlibf'l': am dori llnsă un COll1trol i'el'io~ al 
pl~În~e'1'.ilo1· pf' -care lC'iall Înaintat miÎe.elolilii. brn
tm'il şi ('{:iblţi aprm"izionntorj şi dfu.!ă au ,rlrep

tate, să se re\-iz.uiai'ICă pretunile stabiliM. 

N'Oi (,l'eaom însă ca ~.llmqrir,('a 8l1illH'n't(\k-,r o 
f'a.<' dlife:riti IIcnpa:r-atori, in genul eehli cn ouăle. 
cm'j merg (1in sat în .881t ~i 3lrlună <cttt pot mal 
mult peutm a le tJ'sn"p01·ta la 'fi'llti!;'O:ll'a t<:l.1l 
in olte Ol'a,:;.e. 

Am ruga în Il~~t ~['n7. onorata pl'Ofot't.urii ·;:il 
d('fl ol\flin t'n ant'Mjtă,t.ile C('llllmalc "ii vegh07.f' ~i 
,;ă 'j)l'[!l(l:! pe t,,~i tllOapanltorli ee :",'m' i"i în P,)

'Ulam:' . , 
.\m "lIp:a rlv,Ii'f'tl1E"nBn "il i'.C Întl'{"he de cei în 

f1rPp1, nllm(,l·oa·~('le pilill'Ltc (1(' pa~ilJ'i flirt Arn,c{ 

ea1'i ~ltnt lWdin'}{' ','<l:'j 1('-41 făl',nr. "ă t':dku pn"
ţul tlnei P{'1'("('·hL ·dE' pUl. ~le.~t1l1 fle "hhi "i m1,\[. 
·dob :::0 l.rr 50 lei. 

Ch,',.:.\1;\1'llM li[H'l .le 1'1' piaţ;t a ali.JIl('llk1(1!" 
~i :1 1l1'.drii 11l'c'ţ,lll'il'J]' lv.:ee .. itil o n .. n;; "tl1i'1it.n· 
a ('h('"ti \1 tl ii ~i g:ă·'i 1'('11 n 11"i",)1 H( Ilni ~m p:h\:'l1 i -
t:'al'C' ii l'z"nl;'u jI 1'.)(11: "ătP'j' "i penr.\'u {·.:n.~lI" 

EC()NOM!E. 

Gll~J;iU;):;l !1ljln':Lsy ap l~w!nollv ;lp~P!~OS jZ:_\\," 

lJ:n [)u.:.ur::csti .. AGI<[t.:OLA" rc1u,lnu RellrCZ(;\

taţl~a S:l Generala din Arau în re~ia proPl<e 
şi-a ('stins t\:rel1ul .,[il! de uClh·itatc si Qsupra jl;

dctuM tlun.':;d(~3ra - c:\ştk:lnd totl()dat~t Între
altii ş' Pc binecutlrcfscutu[ specialist În branş5. 
Dr. Rudo1f RemcllJ'ica conduditor :11 3cc~teia. 
care îml)re\11l~, cu a.iutonl1 \'ecl,ililor şi 'disl'n;;i1nr 
fUi1ct;oll~lrl ai Reprezcntalltct. nromitc a Înzestra 
mult afacerile Socie!CtţiiI prin or~anizarea ~lcc:;k:

·ratii În toate comunele alle accs,tor dOllâ juJete 
m:lrgillase, Snc~etatea A~ricola clllt'V~L afa:cril(' 
de asigurare În toat.e r~murne Cllnoscute dcfa~ 
a\'Jnd t~rifele ·cele ma" moderne şi convenabile 
pentru C()l!.;urcnt.i. Biroul RCIHczentantci Gene
rale : Strada. Mn'se Nicoară No 1. Af.'jo;ntii pr:n
cipalc: Arad. fi rma 'Rnbinstein, speditor; DC\'<t: 
Or. Nicolae Me."ko advocat: Ltlpcn':-Petroşeni: 
Maier Fried, comcre;ant. 

Tf~AnUCr:Rf În limbi <;tl'cine se exc;;lită 1<1 
binecunoscutul Birou UNIVERSAL, din Strada 
Mcr,sc Ni-coari:il 1. În mod discret. prompt şi per
fcctie garantată, .. " .. , ..... ".t _. 
ŞTI RIT E A T R ALE. 

Repertoriul săpUmânii 
Joi. - Orele 6 "Azilul de noapte", ~eprezentatie 

pentru muncitori. - Ora 9 Si ium ... Schimbul" (In afară 
de abonament). 

V;ne.ri. - .. Schimbul" (Ab. B.) 

Sâmbătă. - Matineu: .. Ion Cel Viteaz". - Ora 7 

şi lum, "Schimbul" (Ab, C.) - Ora 10 şi jum, "Studen. 

tul strengar" st mare caba.ret. 

Un viu interes se manifestă .în vederea pre
m'erei piesei "Sohimbur' Ce se va da Joi seara. 
cu o montalfe adm\rab~Iă Şi o distributie fericită 

a rolurilor, Dansurile vOr fi conduse de d. Eugen 
Sebest:yen: orchestra de maestru M. Csanyi. 
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p~~~ ______________________ ~ ____________ ~S~O~L~ID~A~R~I~T~A~T~E~A~------,--~ __________ ~ ______ JO_i,_~ __ N_O_em __ vr~irA. 1!ag. 4. ~ 

Conferinta dela Lausanne va fi I B URS A. ~--------_: J 
. întreruptă. Ziiriclî, 29 ~ocl1lvric, Dc,,>chidcrea), - Berlin 6~5. 

: Nl:w.York 53750, Londra 2433, Paris 3750, Milano 
t'er-{'urile poljtiee (lin IAUlsa,llIle J)rin'~~, si- : 2570. Pra~a 1695. Budapesta 02275, Agram 185, Varso~ 

t.uaţia eu n1111t pe:,<comi,.m, Se (~I'ed(' eii {'.oll;fel'lIl\;l l' } V' -- t '1' t 76 
" A ~ 1)" A 1 d via 003_5, lena 1::>, coroane s ampl a e , 

va fi mt'l'erupta, ,l'f-el'enţ,a 'll1tre ,punctu c v{" [ , , . 
del'e englez şi cel kemalist este prea mare Ipell" BlICl~-esti. 29 Noemvne. Devize: ParIS 1120. Londr~ 
trua :'<e putea ajung(\ la () în1.o1cg>ere, T la-cii cel' 698, New-York 161. Italia 770. Elvetia 3000. Praga 506, 
retrocedarea ne('olluiţiQnată a :.\lussuhtlni:;ti il Viena 22. Budapesta 650, Berlin 198, Valute: Mărcl 
aftol' distride, pe când englezii declară ,('ă Mos- 235, leva 108, lire otoman~ 78, funţi st~rlme 728-730, 

sulul le aptHvi'IlC În baza 'll1'wlldat.ului ('ăpătat d~ irand fran..:czi 1130, franci elvetieni 3050, lire italiend 
la I.iga NiUtiunilor, Turoii menţin jJlllllK'.tU] 1(,\' 
lele ve\dere ţ;i par 'dispuşi a îlltrerrupe tratatli n>jle. 7i5, drachme 300, dinari 240, dolari 161. napoleon 510. ii 

In 1<>gil1\ll'ă {'U Il<-X'St eOllfliet ;o>f' ,'or:h('o;<te dţ'''lll'i.> coroane aus1Jiace 25. coroane ungare 625. socol 495. 

Î!H'hcel'ca un·ei pÎi\li separate Înt'l'e tlll'~'i )'i p:n",'; , mărci polone ]20, 11 

('('lelalte che"tiuni. mai {'li ~alliii ,.h('~I,ill'IH'(l 1 
fl'Olltiel'('loJ' a,;<Îatiee, ('ilpit\llaţ.ii.1e şi l'eleLl];te pl'O .... ----... --..... - ............. ---.......... -.-._ ...... _ ... _- 1 
bl'l:'llle {'emlOmiec. "OI' fI' tranfl, ate Jllai tiu'zJ'1I l'a o ; I 
1l011R <'nnfel'intă,' He afinnă cii t\l'l'{~ii ,,,u:nt Înerc. ,Reda.:!O'.:- re~pOnSJbll: LAUI~ENTiU LUCA . 
dinţ:ati {le ~I').l'ijinnl Ilbsol\lt al i'<)vitt(']or ru,,('~'i. I Cerzu~-at: Dr. MAGER. 1 
I ,.' .. ţIi $ $'" .... , i$" ., "', I ~ _______________ -,.; ! 

Cărţi noui. 
• 

In editura Iibrăriel die.ccz.alle din Arad a a
pArut o colecţiune frumoasă si bogată de: CD
linde, cântece de stea şi cântecele iroz;lor. Bro
şura se ext:nde pe 80 pagini. 

Cump~r mărci poştale de Incoronare ori 
ce cantitate. Rog oferte cu indicarea va

lOIilor şi a pretului. 
SE PRIMESC CU PREŢURI' 
CELE MAI AVANTAJOASE 

p,'jnpuhliea1ra aoe~tei ~<)loctiuni d~ {'olill?:i, 
rtpog'l'llfi.a d,iece~ilIllă hlCc' nusel'\'inill :mare E~p-

COMPTOtR PHILATElIQUE, ARAD "SOLIDARlTATE ~ 
l'atur0Î noaş:tre poporau('. EfI~ dorit {".a a('''';l.~tă 
folositoare carte menită a pli,:tr.a fl'n1Jl'};i.~pl(· n,,;t~ I 

Str. ~nirei No 6Ia. A R A O, STR. ROMÂNULUI 1. 

~tl'e dlltini striimoşe:;-t.i, ~ă fie ră~rib,ldită în (>"1'," l' C fT 
cU'ri cât Il11Li hlll·gi. Preţul unui f'xi'mplal' ;j 1e:. a Iii şi răsoândili "SOllOARITATLAlj~ I ---------t 

~ 

TIPOGRf\FIA CONCORDIA 

Fiind aproviziollat cu cele mai 

ca: D13şini de cules, D18şini de 

moderne D18şini din străinătate şi patrie 

tipar, maşini de tăiat şi maşini de văr-

sat clişee precum şi cu cele ma,i lnoderne litere, primeşte spre execu

tare .tot felul de opnri, revi8te, foi, pJacate, registre, tipărituri pentru 

autorităţi, bănci şi societăţi, precum şi invitări pentru logodnă, cununie 

şi pentru vefreceri. Anunţuri funebraJe se execută cu cea mai mare urgenţă. 

Serviciu proDlpt. Preţuri moderate. 

.. 

~II~I~~:_~~~~~~__ r 

~ ~~vvvvVVVVVVVVVVV~~ 
--".-_"'~~._"""'_...-_"-.... r~~ • __ .... ... 

Tipografia "CONCORDIA" Arad. 
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