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JONAMENTUL: 

I .0 .n . 300 Lei 
I jum. an • "150 Lei 
I trei luni. . 75 .... 

,nar 25 LeI 

= 
ELEFON No. 750. 

• 
Sudapesta îşi întinde 

tentaculele în Ardeal 
In timp ce gaJl;etele şi rcyistp,lc romu

l,)ti din Ardeal abia trăe!3c de pc-o zi l~ 
ha, rade l'a o bombă, intru n·oi. ştire'a 
)ă. socidate-H ungurească "At.haerwum" 
tin BudapC's't a ar fi cumpărat deja ziarul 
~U.i'Ul . .J";:('.~(>ti Cjs<.lg". şi ar fi pe eale să 
~lllă llltma pe t'oute guzdelle şi publiea-

[

'ile ,mgureşti din Arut.'al. ln aee,-.;.t 8COp 

ej(>la'll'<l ,.;\tha'cllellnf' asea nevue de 
!1 nlll dpstoillic ~i {'u aut,ol'itatp, şi l'a 

Jlat in }wrsoana distinsului publicist hu
~;qw:-;tit I guot li.'> (fos.t, Veigelsberg) ca re 
tnnrh1(~pa 1)tI Vl'PlUuri I'('vista ,,:\)'ugaf' Şl 
1I':(I!ahara la ziarul .,Yilitg·" din' enpitala 

Fll~~~l}ei. . ',. .. . 
.. (11 '-;(1,;11'('<1. la (luj il dItn Ignotus. Zltl· 

'111 "Edeh Cjs;'tg" şi-a şi schimbat f('jwlk 

tirudinea. îm.p{tciuil"oare eo o avp~\ pfmil 
acuma. dC\'l'nilld din ce in ee mai cinic 
l mui agresiv. 

p'orlllîeile Buclapesteiau îneeptd sa 
';~I,tn1lldi'i şi sti fir <lsnlltatr în _\rdeal. Spi

(Inii spirit u a,li ai "F Il fi urit or ca l'i Si' deş
,)("Jld" mişunt\ eusnh~le de mii printl'(~ 

lWl... Dar lH)i nu \'€II.lem 11imie ... ~'Ji nn au-

zim 111mi(' .... 
('e opnueill nUl 111 AnlNd, arestei u

:riaşe armabe inviz;ibilc. cure ne ohsel'\~ă 
pas de pas, care ne notează zi de zi păca.
tele? Câteva gazete de partid. nici o re
\'isl(1. c11 care S(1 ne putern mhndri şi nict 
110 sprijin al lni:~;căl'ji noa.;-;tre cult.urale 1. •• 

('e f;l(,(,- Statul? Ce fac hăneilo? Oe 

I
l file o~.m{"riii !)G?alţli ~ ~ !mi\: $I8.'Il ,al'~"oll;UI.JoeJ1oiimii('. 

Şl totuş ştim. ca n trecut 11 a fiOst aşa. 
110mtmisnml a f\YU't, destui oameni car! 
au jrrtfir a veri intregi pentru cultura ro
mânească, La alt~, ne.amur~ exemplele 

sllnt fără nmnăr. Fabri-ca Renner din Cluj 
; sni.ţine ('âteva gazete şi o splendidă revi
i stă ungureasDă. 
I De ce iIm s\u gnsi şi Innoi câţiva ou
, meni de inimă. s?t-ş,i pună hanul de pri.sos 

în ~lujba intrresr!or noastre nati.onalc? . 
In oraşele dela frontiera spre 'Cngal'Hl 

situaţia noastră e deOOstabilă. Oraşe ea 
AraduL ca Oradia-mare. nu sunt C'l.l.pahilc 
să susţină câte-un ziar. E un lucru de ne
inţeles. 

. S't."tttti nu vr<',a să se lJltR!J:'et'ieZe de aşa 
c'eva - şi tot.uş ar t.rebui să se int.eresezc. 
Se pare că Budape8ta se gtmdl~tlt~ mal 
mult la Ardeald·C'Cât Rucurefltii - şi pfl,nă 
.:ând cll.pitala noastră petrece sau. doar: 
me, soci.et.atea budapes,tană "AlthaenennY 
va sooate în oraşele ardelen/Pl, gazete un.
gureşE, pp.ntrn publicul unguresc şi cel 
-r român e...,.c , iar. departe Ţle.'~te graniţele 
noastre, invizibilii .spioni ai,,1Jngurdol' 

r..ari se deşt.eaptă", cari vor şti mai bine 
decât noi ce se po:treee la noi acasă. vor 
avea grijă să ni('! facă reclama cuvenit.ă şi 
să /()t.'edscă, mel'en lIn cl'cditul noshu mo
ral în străinătate. 

ZIAR INDEPENDENT 

Deschiderea Parlamentului. 
Parlamentul e declarat - Constituanti.

~ Mcsagi all regal. ~ 

BUCUREŞTI. - Az,i dUDa am iaz1 la orelc .:1 
s'a deschis noua ses:une .a. Parlamentului, care 
a fost declarat constituantă. La 11 a avut loc un 
Te .. Deulffi ofi1Ciu. de mitro{}<llli1tlll-4primat Miron 
Crstca, la c,areun asistat ,parlarnentariiloLa a
miazi, M. S. RegeIi\!l a citit În Cameră. me:'agiul. 
La orele 12 a sosit În fata Parlamentului lrăsura 
regahl. înconjurată de escortă. 

Mesagiul aminteşte. în prtmul rând, despre 
încoronare, care a fost un important ,aoet intre 
Dinastre ş' POiJ'Or sj- care a int.irit şi mai Ilmlt 
!cg[lturile vechi: trece apoi la situatia 110Iit.'că 
externă. România ramanc cred in.coias~l lân~ii. 
AI:atii săi. Dorinta cea mai ferbinte a României 
e pacea şi, vasDrHit}i t()ate llrllZuin t,ele pentru 
mentinerea păcii· Pentru a-şi duce la îndeplinire 
această dorintă Român;a are nevoe de o armată 
putcrni;:ă şi ÎntacHi, care să fie În stare ~ă asigure 
pacca. Trcbu·e deci să ne ocu.ptlm cu Jipsurile ar
matei noastre. Comisia 'j}Cntnl ref()nna COllsti
turei a Întocmit 1}f0cdu! Constitufei cch::i nou: 
şi acest pro"ed va fi adu . .;. inaintea Corpuri1{)1" 

Legiui,toare. După 1I11lr01 ÎnHptuHă acum 4 ani. 
Constituanta p;ltrunsă de sPirituil democratic al 
vremii va vota noua Consftutit! care va servi de 
b,17;;l vitoarei desvoJtări a tării ' 

DUl)}ă ref{)rml Constltuţ''Ci~ se vor de~hatc 
l11Z\imult,c Procctc ue lege n'2:Y~Sarc la :::ol1so1i
darea t~lr:i. cari VOr nromova organizarea vietii 
de stat şi t1nHji.:area. Prima ,preocupare a guver
nului va fi: oonsoHuarea financiară. . 

Mcsaginl trecf': apoi la Budget, în care a fost 
trecută si! ţmbl1năt~ltire/.l lefur]f1r fllnd'onariJor. 
lmhun{ltlţirea salariilOr iunctionari,j{)f publici a
si~l1ră b11111.11 mers al administrarei. 

COll~{li]tdarea datoriilor ex~erne JCÎnI curs. 
urmeăză. să ~;e tacă consolidarea dat.orH!{)r in
terne şi conso.lidarea creditului public. In privinta 
aceasta g\1:ven1ll1 va !u~ dispozitiile nocesare 
pentru emisiunea a noui bancnote. 

Guvernul va depune pe birou'j CamCrei pro
cete v,e le~i a.vând d'e fntă moo:ficarea necesară 
a sistemului financiar. proccte relativ la impnZl
tele directe, l}rogres!ve şi pe venituri. Pentru a 
ex,ploata toate bogătFj,le nMlIra'le in mtercsul tării, 
e necesa r Crt tOate bogătiile suhsolului să revină 
Statului Si în acest scop e l1foVOe de nationalizarea sub
SOIt,hli. Las.târsit Me.<:.agjul se ocupă de reforma 
agrară î;>i eooi'tata N'zn1ta·tebe {lbţim.t61,îmă l!liClIlm 

- (Raoor). 
• 

BUCURf-STJ. - Otmă deschVderc'a Parl.a
mentuJlli. azi după m-a«ă, la orde 3 a avut loc 
consfătuirea Dar l:'lment arilor ~lI!11ernamentaH. 
După aceasta s'a deschis apoi prima .<iedintă J. 

Corpuri,lor legi,u"toare. aledndu-s~ bif'OurHe. •... , .fI&lIiZu Il li' a ne nus • ne lIP 

Minf$trU tlrllar dil Balcani la Ie,dul Clrzan. 
LAUSANNE. - Ieti seara Lordtvl Curson a 

Primit pe reprezentantii Statelor din Balcani. Au 
fos.t -oaspeţii }.ordUllui Curson dnii: Du:::a., mintstrul 
de externe al Romaniei; d. Starmbllltmsky, pri
mul min:stru (lIl Bu1igari~; 'do Diamandi, ministru 
plenipotentiar al României; Veni zelos, reprezen
tând Grecia si· Nincicj ministrul de externe al Ju
goslav"ei. 'Aceas~ Învi,tare a lQrduhri CurSOtl i-a 
pus pe gân·duri pe reprezentantii Marilor Puteri· 

__ (Rador). 

Camera ItalianA .,reall 1I1tn~dere gUffrRulu;. 
ROMA. ~ Camera. italiană a: primit ordinea 

de zic'\!: 275 voturi C<>l1tra 90. votând Încredere 

guvernUilui. (Rad.or). 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului l/a 

Inserţlunile le primesc 

la administraţie şi la 

A;;enţiile da Pu\;\icl~ale 

Şedinţele Sf. Sinod. 
BrCl:'HEşTl. - }lelllhrii Sf. Sinod an 

tinut ieri di~n,i\llea.ţă şedinţă sub pl'C'şeclinţia ml
, tl'()ljl(,li t lul'ni primat d![·. ).1 iron Cri8\t,ca. 

In şed\inlta de ieri 'au f(}st prez('nt,i tvţi 

pn>'latii din Yel~hilul Ikg.at, ArdoaJ şi arL'llicpi'l
(~pu] GtlTic al Chişinănhl~ ~i Hotinu'}ui diu par
~f'ta Ba ... arabid. Au li~t )litl'opobitn1 Yladimir 
tl(' Rcpta al Bu('ovineişi ,arhiel'cul lpolit VOI'<..h
(·hif,Yiei, OOl'C a ccrut con aed ii de b'.m.1ă. 

Hin partea mirui",tcr'lll1l'i ctl,ltekl'r a ln.at ll;il'te 

fl. V. G. Ţ spir, S001·{;t~11"ll1 genera:!. 
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Sinodn,l a ltla<t în di,,~tl'~ie rapo!,t.n1 ('Jl:i,,,,·,·,)

puini Va.l"tololllOiu al nil.mni('.Ulni. vriy~t"l' la Hal. 

,chest~()naa" prezentat .de episcopul PalPp al Au
Idulu,j în sesiunea. trecută, AO('oSt ~hestlÎ"na'r pri
veşte roorgan.izarea parohi iIM, ridi('area~i<t,\Ul,ţiei 

,mll,te-rrialc ş.i mornle a 1)l'ootilm şi la în"pecţij.le 

ţ;cfilor ierrurhio1 în epnrhii-le re.. .. pee.tve. H' 
tţ 

]'entru flt:udiln'ca chestiull,iis'a ale,; o ('{)m~~i 
lme {'omp'w;ă dlilll ~f.itr()ll){)litnl Bii:hm .el· ~\il'llCIl. 
lnlui şi Episcopii han al Clnjnl'l.1i, V'lll'tolomeiu 
al R:Hl1l1Iieului. 

Arhiepiseop:111 Gll'rie al Ba..,.a1l'abici ';1 ,('('rut 
Si no(h11ui t;ă se ra mă..<mri împotrivacăll'ţil'Or "i 
!'(wistc<lor 'llmoni"tirc şi pornogl''llfi!''e cari ha.tj(')
.('{)l'(,;:;C ehi,pn:rlilc sJinţilol' eontribnjnd ·Pl'ill a-eea· 
"ta la micşoraroo al\t.oritătii biwrt(',{'..,;ti: 

In urmă s'au făl'l\t ,d'iferite eQmllln~elÎil'i prl
,atoal'c la diferite mpmi'l'te al(\ ('OllSlStOIl"\tln,j "'ll' 

Ţll\~e sŢlre ratifiesroo SinoliluJnri. 

S·~'l. dat mp0i aprobare pontr~ .diferite cărt·i 
di.ual'tl{!€ Je roligi.e, e[(,rU biwl'i('.('şti şi ritlta.le. .. . .. c", 

Congresul Partidului Ţărănist 
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IAŞI. - Ieri s'a 'dcsCJhis la Ia$i oonu.esnl 
PartidulUi Ţărănesc, Cuvânrlarea de deschidere 
a fost rostită de d. Ion Mihalache, care 'Prezi
deazăcongresul. Au vorbit d, praf. P. Bujor din 
Iaşi. apof delegatii, Adam (din Ardeal). p. Ha
lipa (din Basarabia) şi Bod'nărescu ~din Bucovina). 

~ 1"; 
1 ~~ - ~ 

Trecându-se la ordinea ZileI. d. Mihal.ache a 
expus prQgramul ,partidului d.esohilZându-se o diS
cutie mai .lungă. In cuvântarea sa d. Miharlache a 
accentuat că, În ce priveşte pro~ecte~e de lege de 
importanta: acelora ce se discută acum in Parla
ment, Partidul Ţărănist, ·cerc plebiscit. Declară 
că partidud.- doreşte să creeze un nou echJbru so
cial şi' de aceea lP'Tetindesă-şi spună cuvântul în 
afacerile Statl1tui. Vorbeşte în urmă despre tra
tat.ivele duse cu Partidul National. Răs.punzând 
acuzaţillor aduse Part'duJuiÎ Ţărănist declară că 
Parti<iut, Ţărănist stă pe baZie monarhiste, dar 
pretinde. ca, în 'Iuptele politice Coroana -să nu se 
a11lestece, 'Căci prin acest amest.e~ scade presti

giu) Suveranului. 
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In a doua ZI a congresului s'a drscutat che- ţ 
stiu nea agrară, În baza ,cXlPuneriaor făcute de d. ~ , 

Mihalache. D. Madgearu a expus Programul eco-_' 
"1 

nomic al Partidului. Se i-a în discutie apoi pr.o--'i' 

gramul financiar. (Rador). I :' 

~ 

Ppeţul '1..~" ... i exempla,r 1. Leu 50 bani. 
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~P_a~g.~2~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ __ ~S~O~L~I~D~A~R~I~T~A~T~E~A~~~~~~~~~~~~~~~M~~'~~N~,t~ 
ceVa nou despre 1 vram Iancu _c.fIICp.~~~!..~e~ •. ;'z~aaş~!,:J!~} .1dl 

Ea plec. 
Eu plcc ... 

Ai'ei e adilpo",tnl eal,J - 'l>C dl'll'llWl llnell: ftH

[tl1n~l ... 
('It pa ,mI şm-ăphtir, sec·, 
Eu plec ... 
Şi-orice p](\('arC-tl mea·i l1'n m1l1t adlio, .panhru t.ut

~dJC3!tMl a ... 
Ce,'a n('Îllţ{'\e.~ mă mftllă, fără pa-elC\lnain:f.e -. 
(Viaţă tu, 
1I11-O'i Hla-i aduce eu .n·ocbt' . de dil..u 8i'tt3-

[ami ute ? 1) 

o d ipă ÎI1,cÎl ..• Şi-al)()i pl(l(· ... 
Pămi'mtul pareă p.ac,ii "n h· 'mi·i till(' 

E~~a de dulce şi de cal,d ~a ti'ne ... 

Pe dnMll111 meu rfe 3Ul' şi .Jloro .. i, 
Eu 1)1«' ... 
Eu sunt din rÎwdnl·hlc;;:,t.om.a.t 'al pel<)I'iil ee .tl't'(' 

8JlN' a nl1 mai fa,pc dl'll'Ill'lll inapoi ... 

Pe-alblunal unei fete. 
Se 'lllj)rll~t.iesiilh<ltl:le tincn::tea ll1{'i;.1 - "l-a ta, 
Ca fhl'ile ,de 'IIl:U' ÎIl yij01ia g'J'(,"H -

Şi ~'() adune depe căile-mi ţi eilil'f,·ti pl1",tii, 

Ku·i po pii.mfLnt Pl1tl'1'C, 

0, 1Hl-Î 

Şi 1111 va fi, 
Ni~\)dată, niciodat~\, niciodată .... 

.. , " ..,. .... , ........ 
Arădane. 

Cea dintâj dator:e a noastră fată de figura . of J; _ 
eroică şi traroică a lui Avram J.ancu 'e să-I seoa- Este un proverb străvechiu si totusi f~iri ~ 
tem d\n negurile unei ,legende neclare şi naive. de actualitate: 'Când te frigi eu ciorba, 3Uilt,!! d 
pentru a fixa istoric ce a fost e,l in adevăr. care în ia1lrt... . . AI 
au fost intentiile şi act iu11t1e sa le, ce legături şi-a După ce ne-am în~elat cu atâtea trupe lu, 
creiat el În timpul când -ciirturarili făcând o- contrabandă care au jucat pe aici. am dev n f 
bisJ1uita dj,])lomatie prin Oraşe - el sbngur era, bănui't{)rî şi ne-am temut să nu ne ÎnselăHl Şi şlri 

truPa dlu) fotino. rzie cu pretul vietH sale, 'rcprezentanhtf 'l:uptător cu 
Din fericire Însă, IocrurHe au stat al 'f/lil 

armele, deşi Pregătlrea lui era aceia a unUl ad- trupa a fost bună, însă piesele jucate n'au 
vocat, pentrul d'repttlrii-et IPOpOrului săul Atunci, câtu-s de putiiTl "bine alese". Comedioara "O' ~[, 
când se vor face răbdătoare studii de arhive În riie domnului Prefect" nu este o Ipiesă care 
locul frazelor de cbyemnstantă, când se va răs- merite să fie purtată din oraş în Oraş s~ mai. er: 
foi, de pildă, corespondenta din 1849, abia at'nsă les în Ardea.!, fiindcă după ce pleci dela tea 1('6 

nu riilmâi cu nimic În suflet Teatru sf'U că are fll'l pe dinafară de ai Iloştri , cane se păstrează În . rost, teatrul trebue să fie o scoală de 'uŢlde să că' 
b bljp.teca Museululi: 'Olllltudalli din Arad, se "or alegi Cu cey.a, de unde să inveti ceva, si dela" 
aVlea soli.de pagini de istorie 'despre dânsul. nerile domnu.fu'î Prefect" nu stim zău Ce bru ntN 

Pentru acca vreme culeg dintr'o carte fraw s'ar putea învăta. Intr'un 'teMrll permanent, u . 
ccză care a avut trei editi'i (a treia, aceia pe care se joacă şi alte piese, it) pott permite ~lull1a CI 
o întrebuil1t~im, Ia Paris. in 1867) Chretjens et JOCi si astfel de nimicuri. Dar 'să pleCi în prO 'nC~( 

~andă culturaIă în Arde,al. numai şinuma1 cu. , 
Turcs a lui Pouiade, 'acc~,te declaraţÎ'j' ale gt:]1C- de dragul "Ginerclu'i domnului Prefect", ~ ~: 
raiulUi rU'S Litiders, care a merS În Ardeal Şi Un- seamnă ca să-ti bati joc de rostu:l pe care j! el ( 
g.a[ia să suprime revolutia ungurească: ,.Aceştia astăzi teaf.rul 'in tara noastră. nişt 
(Românij) mai .des sunt în stare de pariaşi si ior- Şi truPa dlui fotino temându-se de ace Bi 
meaZ~1 în Transj.]vania populatia 'q~a mai Ilcnoro- imputări, s'.a gândit ca 'Ia spectacol, În capul (irlÎl 

cit,'!. f:i Sllll-t al;:cja c.:lri, încă dcla ÎllCCputlll ill- mcd'oarci de cam vorbim, să maia,dao~e·- rnh 
,. R doronc tronc - si, un "poem Ipatrioth::". Ac t 

surcctii, au spriiinit armata austriaca. li uşii al1 poem. caruia j-se spune Legenda Coroanei THI ~ 
avut s<ă se lau·dc mult de concursul lorP~l1tru care s'a jucat si la Bucuresti, cste aşa de P Th 
aprovizionări. Unirea lOr cu Ungurii dcla Îtlccput gust şi aşa de .prost scri's că "lIulmai 'intr'o soc mb 
ar fi dat altă întors{itură instructj<:i. fără Prov!- tate care nu şi-a desăv~rşit cultura Iitcrară, acest lu Tn 
sijle pc carc le-am găs''t în Piil1cipaf.e şi fără ar H admisibil" cum Prca hine SPune d. Io :kr 

"orbind în revist(l "Ramuri" de~re aceasW 
Tancu. dpcfcllia rom[ll1:lor din Ardeal. n'a~ fi Cran:- scrisă de d, Mircea R~.d111escll. f;a'imosu! 
putut rc.u·şi. De aceia Iprintre corespondenţele pe t l '1" . 1 CV c'h " or U' "orv~n Or care se JUcau a .. ara LIS 

!,ie 
d~ 

A( care le-am prins, am găsit sl~risori ale lu l trtma lUi Tănasc. 
Kossuth dtre Iancu, 1n care spunea că Ungurii 
~c căiau cii n'aLl tinut În sa!tlă drepturile fratilor 
lor români si că, in caz de succes aceştia ar pu
tea S{l aşt.epte toatc conces''jle pc care Le cereaU. 
Românii sunt joarte 'ncdnici de interes, şi am 
adresat în favoarea !(Jf lin l11emor:u îl11pt!ratului 

Câlld am c:tit articolul dlttj Iorga desp I1Z1'1 

.. Legenda încoronăre i " nm socotit că e prea aSP, 
fjindd nil bănuiam să Se fi jucat-la z'ua Înco Zi: 
nărci astfel de mostmozitate; astăzi Însă duri 
ce am \';izut ~pectacoIH1. lmtcm spune că artivru';o: 
lu1 dlu 1 Iorga a fost prea blând. ~li~t 

(Nicolae), care mi-a răspuns cii nil putea să in
De,}i nu (\"lto (l~ ."('7:on a v,,~hid(,RrH'(Î c.e a.l· fi tt<cr\'ie În acest domen:u, dar erI trimesese mcmo-. 

dc fih'lLt. in pl'imiîy,ll'll p~'nt.rn Arn:rl\l1nostl'n, I riul Curtii din Viena. Austri.l s'a indatorat ~ uaj 
rrerlem {'ii (' lllII i hi ne /;l ,~punc mOl oehn \"r<olll'f.' c'C' 

Rom<ÎJlilor drepturi eg-ale acelor alc celorlalte 
nCln Jc"ât nÎt'Îorlată. 

PriveHşti Incoronarea. . merWi () alltăeternÎzare .\,Îlt 
scenă, Şj pe·nfruace.astu se putea organiza ,m s 
concurs. î~h'e toti Scriitorii, nu ° conclcsionare tr.,I'~ 
nu drept de speculă, cum i-s'a acordat dlui Mi Dt 
cea Rădulescu. ,ind 

Păcat de ostcnc;'lla f.nmci dIui Fofino. ea~nm 
umblă cu moastele dlu~ Mircea Rădulescu, fiind4 
asa cum cste Înjghehatăa,cc:astă trupă este vre Re 
nică. de niste lucrări mai serioase şjde o jspra' an' 
lllai bUIlă. • ha~ 

Iată de"iIH(> ce N!e vorha: A l'M] \ll , 'fl11pli-rulIfJ nationalit[it', dar ei sunt ÎJltr'o ÎI~ 
aHI i'opll8 şi altă.dată, este a:;;czat a:1i'tt dc fOril',it în I Şitif·M· ',v1rtur'la C al's().lllt forlllal~l. Getleralul rus a 
'Cât In[f1\lIlLo;('·tl,lN'a l11i ,';'a1' [11(',(' rq)ode, f,Îră 1l11l,}!ă • ,. 
tmdii ŞI fără mult,ă che1tlliaJildin pa'rtea pri, avut 'iTI mână SlCrisorHe, şi cuvintele lui, trans-
măr'ie], mi~e de tIn consttl al frantei la Bucureşti, căsă-

Ce-al' fi oare şi ('!'tt ar costa. rbciî lO('lll Ylr:m torit cu o femee din familia Ohica, l1tl pot fi pu~~'e 
dinlt.fI malul ~[ndlşului şi ,~oorso"-llJ. d<> \'ară _ la îndoiam.Va fi scr;s Kossuth mal târziu ce va fi 
înropi'md de1a T:rbnll,al _ în loc .ca În hmile ~- vrut; În acel moment acestca erau sentimcntele 
oot.oll:-e să fie aror).('rit cu hlllr'ui"-lli al'~ d(> ,gO;l,1'(' sale. Dealtfel scrisorile lUi B~dccscu, din Aminti
~ă fiB ul?<lV01.it numai ~u t.rrulldafrr,işi alte flnl'l riie de pr:begic ,::l'/e lui Ioan Ghka despre nego-

c'erile cu milliy·trnl Ba ttY<'1l1yi si leg-iîturile cu a-
l'Xsă.dit~, cciaşj roevolutiot1arj ungUri ale 111'[ Bolliac _când ti-

Nu zi" arbori, Ţlpnt.rucă, a,r împiE'dOC'!.c'l POl''''- piiria la Brasov "Expatri~" Întă'resc existenta 
lX~lct.l,,'a ~ farmecul Mlll'CşuhLi. acestui revidnent În politica 'dictatorului. el în-

Ce-aiI' :fii oar'o da<,ă onlOra:f'<l pri,mă'l'ie al' .pmle SUSi nu era ungur de sâll~e; K{)ssuth lllI" Înseamnă 
În Y<fxlerc antropremorri,lor hitilor "Neprt.nn" să I nimic in U'lIg"llrestc. si s'a 'vorbit de originea lui 
"'oo(\ru;:o('ă fLori .oare "il .UiCOpel'C -cu v1cndoo.ţă gaw - slavă. Intre t~iran:ii româl1ii am ~ăsi't de aceia 
nurilo v{.'f'hi, I{'U .diferit.(> fign'I"Î, .ş:tel\Poe în f!~arte carr-se chiamă .Coşotă, C11 sufixul foarte ohişnuit 
.de ploi, pe ele şi rhial'ulC'oper.Îşnl'lul(' r.ah'inelor. "otă''; ~- -

AI' . di'''pă.rea repede ~ uş'w a'~l)(\('nll,lde săI- ~tattlia ~uila ~rad e Învălită 'îl1: p~nze.t)crot~i\ 
băticie ~i ;neîn~ri i ire ce arată locul în eh(\ .... tJÎ!\ulH·. toare, d,a'r ŞI ta!nt~I,toarc. Vederea el n ar ti o prt 
Şi alr fi un r~i plin de fkmi. şi .de parfull11. mejdie ~ dtci vai de Statul .care s'ar, tem~ de 

:\M s'au gâlH)it şi laş-a au făClrt ll'I'J fost pri- ~ro!,z~!I.II~:-rrll1te!:- ~ar pe pJedesta~. ~,ar Pl~te~ 
. ma;l' ~J. IQra.şll!llli Sevel"l'fl şi un fost dil'ootor al scn~ CUVIllte'le lUI Ltl~ers despre caInta lUi ŞI 

bC811hll .din .a0C'J ()I'aş şi, ,dir:. râp81~ c~ri ,despăr- dCI}~lI1a recll~10a'5tere catre Avram Iancu a (~rep-
tAmll {)ra.~lll de Dunăre, an farllt raij'l]'l'l 'pe <'lflfl"IC tulu nostru mtreg. N. lOR A. 
10 oomiră ori 00 strain. "_a tii'.' $$1.% e, ,.... A 

In &,'erin a fo.~t. mai mult ae 10 jugăre oek> 
râpe mari de tmn,gfor,m'8it ll'i Î'll.til'umi"eţat,pe <câtă 
VlrOIne aici nu trebue decÎtt ,pll't·ină b\1'I'JăyoÎ11til 
(iim pa'l'tea noal.o,tră a tuturor ('.lU; :ne ,iluhi.m Ol'!ll

şul unde stăm. 
Şi dacă le ISpunem acestea, 'acum eimil a venit 

.iar!lUl groo, le SplJ/11!em. ea să fie timp de gâ,nd'it, 
- de f!leut pl-a'Iln:ri, de a.chl'll~lt fQoo'uri şi ,mat.e.,i'ale~ 

ru.gând în acela.ş t.imp pe on()l"a'tJiipwr.j,n~i ai ora
şului ~~ ne iertfl. d'i ne e .dl'l1l>g Al\ll'dul şi că {{(I. 
I"im Jl(Iaw prea muLt ca ~ă-l vooemdhl oe în ce 
mai frumos.' I. D. 

AN- Il"! I ii J :aUU 

Cărţi noui.. 
In editura Ji.brărie! dileCe7Jane d~n Arad 

părut o colectiune frumoasă Şi bo~Mă de: 
linde •. eântecede stea şi cântecele irozilor. 
şura se extinde pe 80 pagini. . 

a a
Co

Bro-

Prin pllblie[l,TaaCCf<tei <:'01 re ţ.iuni do rolim,i, 
bipog·rafj.a d,ieceZlalIlă fare 11iJ1 ,<Io('rvÎoiu !Jl'l1!.re Il,iJte. 
ratnmi noastre poporane. E de darit ('Ia, 13008lStă 
folosit.oare carte menită ·a pă,'!t.l'.a ·fru,mOO""<lele 11oa
'lt1-e datini "trămoşeşrr.i, să fje răl'lpândit.ă în 'oor
cut-oi <>.ât mai hllrgi. rl'~t·l1] u'mti eX'emplar 5 lai. I 

z 

, 

Dela' Teatrul orăşănes El' 

t
l~ln; 

Re Jerforiul săpU mânii lcţi 

Mercuri. - "Tosca" (Ab, N.) n. 
Joi,- Orele 6 "Azilul de noapte". Reprezentaf tat 

pentru muncitori. - Ora 9 şi jum. "Schimbul" ([n afa. hilJl 
de abonament), i 'a 

Vinetri. - .. Schimbul" (Ah. 8.) ?lfi 
Sâmbătă, - Matineu: "Ion Cel Viteaz". _ Ora 1 Ş 

şi ium .. ,Schimbul" (Ab. C.) - Ora 10 şi jum ... Stude' 
tul ştrengar" ş, mare cab3lfet. T n 

dă 
~ni 

Mercur; seara va cânta În "Tosca" tenoru s'a 
Mihai Taikâcs, fost membru al oompaniei ară'dan

M,ha'î Takâcs ·a avut mari ~'U0Cese pe scena diţ In 
Arad si e hine pr~mit de pubf'cul arădan. Roh~lll 
lui ArllteJotti îl va avea basul Francisc Varga. ~l 

Piesa senza:tio.nală "Schimbul" se v.a reprf1!em~ 
zenf'a JOi seara tPenrru întâia oară în TeatrtItOţ VJ 

răşenesc. In vf!derea acestt~1 reprezentatii se fatl'U-l 
zilniC repetit~i si nmntarea ei prom~t~ a fi scnz3{ 

ţion.a'lă. In rolUrile princ'!pîale Miti Horvath, BOI} ~e 
ke &Iogh, Miti lialmos. Margareta Madarâstfn1Ş 
Irina NWa,lk, francj'sc QaJetta si Radu Jnke. l~~Dl()1 
piesă va avea rol şi răsfăţatul comÎlC a~ pubIi Culllrrt, 
arădan Atfred Qyozo. Bilete pentru această ţf'(\a ' 
prezelltatie Se pot ettmpăra Ia oaSieria teatruluLfo:'t 
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I INFOR~ ŢlUNI. 
It Adtlc('.m ln. cunoştinţă .tll~uror acelor persOQ.lle 
•. 1'i at~ ~CFrttt sau a.1l prt'llHt 5 num~f're con.'l~cn:j'e di n zia.rul nostru, că sll'!f socot~ti abon~t1. 

! ih'ând În pcdere greui?-ţl1e m.aJr~ Cu ca.r! are 
. luptat zia1'~l nos(·1'.u, ,swgu!·u.l ZII(I;7'. rom.a11::'l;
n Aran, rugam cu HlzlSfenţa pe toh. CI"!d~01} 1 

.' ~fti .. qă Irimită costul abonamentulUi/o fara ţ/!
I Î~.~ie~('. 11"/ Admi/li.<lfraţia zÎaru7ui. 'ndi.cân.d 
t'fnfua71' $(''' imbilrÎ. 

i. :'IHni .. tenl1 in.strucţiu.nii il·duce 1a 0uno!}1Ji'llţa 

.' cl'ală,ră ori~~e certificat sau diplo.mă liberat. {le 
~ il-a şoooală şi de orice gra.d ,d~ p~ î11tI~ vt.m·i
: ~rtI'l României, nu va fi valabIl In ,ert1'MlI1at.at.e, 

ăl· .. {' ănn "a purta viza ep€lcială ,a Mli.rli.'itCl'I111l 

; ntl'.ll.] di11 BU-l"uro:;rt.j. 
. .!It 

1 f Cu o zi Înai'nt,e 'che cong'11OSu1 1) artli.dn 1 ni. tă

)f.,nc~(', membl'iti. ('omiN:':l1 .. hL'i lCent.ral .al 'l~al:nrl~t
U i ~'all llHl'1mit la Clllşrne'1.1 'Sp'I'1C la hotan L11 

el defin,iltÎY a.snpl'll intrărcj ~al1 'neÎntrltl'oi tn
niştil(.r in P,arllam€'nt. 

,~ BHi'lUabenliri,d. Rt.el"C', .o.nii ISpîl1niştean1l' :;Ii 
• '01'1I\'e:-('11, împ'l'~urnă '00 m;l'Oa maj{)l~it~lte :1 

mhrik)l' rnmiielll hl'i, au fost Ţleut.l'll Întrarr-ll 

~ Plltaţilnl' ~i oonaltol-ilor ţăl'ănişti în Parlament. 
1 Dni i T, 1.f ih!lll~,('he, Spi'neanll şi a,Iţ..i {'itt.iY~l 

mbri. au fo~t ~at("g-("jri(' Împotl'j\'a iw.e"h'li idei. 
I In ee]E'di.n llJ'mn ~'a hotihît reÎntl':111(>;t în 

r' rl,nmf'nt: {'}ln,CI în«ă gl1y(>rml1 yaadll{'.e Î1l ,rlt,,
llie (' •• n-titutJta, toti Ţl:1l'lame:ntJll.rii ţăr1îni,;,t:i 

d('!\l i"iona l110tinl t din C'aa11Nă ,~i P,Pl1:lt. 

. A{'eOi"tiî ho.tăl'lîl'(, nI fi I'UJH1"ă "lll'e l'atifil';].l'·' 

'" 
7.ialul .. eia,," alllll1t~ f'U nl1tnl'it:;.(il{~ pnlitie· 

J, ;ri h'!!.!!.';)!'e, aH {'(>mun,ieat [eloI' in dl'P)H, f';; 

vt,ll~i,i alban~czi H~nd.lT şi AnC"lld<>:\", ?,:11hii ;'1' 
p h~ t:,. a 11 "p I e('a't, (h n "' 11l'n a 1 fi. B l'lIHlt~ 1. {'li 1 n 

~~,ill1lC'a 'ia a"af'irH'Jlf' ppc1'. Y.('nizf'lo~, ~nn' rll.I!';1 
1fH se ~ti('. s.e af,lă la T.au"nnl1r (';1 pl'l'lJ1rlPl8!l':1+ 
'lr:.rcif'Î la Nmfel1intu. 
t:\ Dup:! .,Ci,as" S{l('.ial.işt,ii '[lilbanE'zi .pli'("'!"!'t: 1:> 
findi-;, intel1tjon{"~zii"ă 'f1~a,~inC'7.(' :;:i pP mal'C'l,., 

a~atlri:lr ell,!rleJ! d. Z::thar:uf. 
j~ ~ 

e~ REl!!"]p OO1'}9 aI BnI2':ll'jr:i, '])(> câ.n.d (':ililt.lre;1 

J
' :tu~ornr:hil ~n ,aPl'O?j,~:'Ca A Sofiei,. a fn"t ata,f':H 

ba'llihtl (':11'1 y.ereh]7:1ţ>umandn-l I-Hll luat tostC' 
• 1 

l'mjlc de ,"a.loillre. 

• , , 
I EI·i. 27 Xoemnie. aII fo;;t ('()nv()(,fI,t,i In Illllll~' 

Ili ~lh~t!rn('ţ.iunii 'pl'e.f(wt.i~ din î'ntr~agă ~al'n. 
tru a. ~ C'()!]lSfRtUj a~npl'a ca.rnp.'!lini-ei de (~lHl
lcţiuni i}-('ol.are .din pr~m1a\'flra viitoare. 
n. dr. Angelrnctl, minist;J'nl QnM,I'l1.('·ttit1l1C'j :l 

lfbt, <'ă ar' mai fi '0.0\'00 să seconst'l"n,ial~ă în 
a, hi·ul Regat 3000 de ş('oli, 'penfru<C'.a fi("carp f:flrt 

i 'aibR~a1a hlei. 

M!bi Nrbe-sc {'âţi'\'a ŢlI'{'fC'('Iti ·din Rrg'at, Al'
I .1 şi Bl!po"iJ:nl3. 

• e~ 

Tn {'omUllla Ţenmul'o ·a fost 'aflu.t mort P<' 

dă t41unul Şanoru Xi{X/la-e în etlatle de 55 
'llnj şi Q.rig-i'lUlr din 'COmuna Ine~t.i. f'uuza mor

rt s'a ron~tat.at int;()xieaţie ,de aleool. 
~, . 
liţ In zilele 'trooute .a fost gălsit st.ra.ngtulat ţă-
li, 1 R d' 10 l' v'I' r l' uan 1'0';; renz. n UIl.mla cer'OOt.lln or J:lm-

}nJe,ri~i ~ băI~n~:e că Randiesnn 6'a "l~1H'i~~, 
O!ie Vlcturll.â nmeu ~r].me. B'a ordx:mat ant.opfl.la (\1\-
r 

:at1'll'lui, 
1 .. 
~ . 
;$'! ~)e C'W'.î.Dd 18. Înoot.a.t .din viaţă în OOmUJlf1 

sz!'IL1Ş văd'uva hui Ştef.an G~'orgy. Comst.a.tll1!l,Ju-J'l.e 
[rtD1-ofl1't.ea femeii a fost oouz!lItă în ~l:1mla 'll11ui 

h;~rt., ~'a ordoo.at cer{:otarea. cazului şi grusi.n,dll
't,;ca "ln(,\'·ată moa,a Pangmw;roi F'j'3'llciw,l, c!ue ' 
Ill~(l~t îMi nt.ată iert pal'cbetuI'1.ti. 

l 
t 
l 
~ 

.Prefecţijardeden.i arată d nn 00 ",i,fIlIte in 
Ar-d-eal TI-evoo de cOl\stnwţii noui, ei rl€' mijh,;t('c 
ma.twiaJe pent.ru mentinerea ('elo1' exi",tente, De 
'asemenea' an cerut .st.a:tizareaŞ<'oalelor oonfe.<tio
nale, 

.\hnii'h'ul ilJ~j;I".I·<iîll'tlli'i ,It ră"'pn.n\~, ('ii. în pl'i
\' Î n ţ a ~taJt·izi'i1'ili şroal ('lor 1COn.fe",jo11i31p. ~1)("!1' ii. €'ÎÎ 

ajungă la o întclege,re cu tbi~el'i,('8, întl'uei~t. şi ea 
este ·ronlâll·ea~('ii ş.i cnu lire mt·I..'J'('-'lC 'f1.€!O~hlte r1(, 
310 ,,,t.a:t,u!~lli, In {.'.<!' priV"e~te refo!',ma Î.llIVăţă.m:'n
t.ului, It declwra,t, {'~ '-8 ţ,inc !I('ltmă d<, părţ.ile bune 
din lE'g-ile 8"tăzi În vi-g-oa:I'e În Ar·dea-I, ('lIlIl fll' 
fi 8il]llpl.ifil~a1'€·a formali.tătilor la,d'minil'lt.ra.tive ş.a, 

'" 
Din mai toa,te regiunile jUdeţllhw. At"î1!d "~~n 

inai,ntat eNen y.ontrumodifiearea preţmlilol' 

maxrma:le de curând "puse in a pli e·a re. In senzul 
a0('~tor ('NNi prcţurile maxÎ'male nn ('.on~rund 

:ituaţliei -din judeţ. 

Suhprrfcrtlll':l jndetnlni. i'n urma <SI~to~' ('{'

reri, dtttpă .rnm "untom j1nfOl',lllllt,i, bltf'llţiol1C'!lzîi 

1'a m('nţjnfl p'1'"C'ţ.urile lllflXiilll~l'le a0tnale Ilwă dOl1îi 

,~ăptîimr!fl i ~i apnj "li fixf'ze pr('ţnrÎ maxi,mailte lh' 
p1n.se. N"IJnile 1)l'(>ţ.nri maxi·ma,le ,c n)]'~tilhjli a
\'~Lndtl-se ÎlI \'edpl'e fa,ptlll, ('il în l'eg-illllilE" tmnr 
""C ]11'O({-lI(' ('t('l'eale fioo~tr >lllBI maj.lf"'n€ rl.e Jll'OC'U

rat. de6t Î'n J'rgilllJlJil(' rnlmtofl1i'i', 
... 

Ioan G")rh,l(li,o\' hl.dltll';' 'a !'(\('!nma,t p{.)litei (,il 
i-s'au fm'a! dela ,domi-cilin stl,fă (~ hmill<' în nl-

. Ioan' rll' ['ll\{'f\'fI Ill'ii I{~i. Agentii poli ţ. i(.,i au d-e;.;(·o
]!crit autorul fllrtnhi, care {'"te A.q,apPllka (;1j. 
g-orir, l~ar{' loeuil;j lmptl'';:>llnă eli t;Ol'hH('.;O\'.illlllhii 
fiin,d orig-iml'1'i din TIu"Îa. 

A"tapPllka a fost ina.inhat parehetulu:i. 
... 

S'a wfklt \"Hf,!';llwll,d nil l';'llH' lllill'(' , ele l'a,.:ă, a.lh 
{'Il pdp g-nlben(', Pl·opl'i·(1hll'ul ,poat.chla in pl'i
mire' ('îli llde la ]'Il'efect1ll'a pnli tiHi . 

I(t 

Politia. fi. fil'f:';;r,atje-L'i pe j'nclri,·i·dlll Tc,;,uluH 
Ppt 1'11. !Wi2·j 11:11' di n 1'('('11'<1. l'a l'C f11 1"':1"r Î Il hol"l
I'IlI (:;11:1l11li mai 111ll]W (·l'~li de tnlei, proprieta
tea lui 1I",l[],,7. Şrdall. 

'" 
~(:c:ctatca culturală "Graiul Românesc", în

t,'~meiată ihl Universitatea din Bucuresti cu scop 
de a dcterm"na opinia publică din România s,i 
Sl1S~iC interesele culturaIle al tllturor ro.mân'lor, 
cari aLt răma"> dincolo de hDtarele României-Mari, 
îşi va reîncepc' activitatea anului Cl1Tent. 

!I! 

In Ttalia cst.e oindmtr'e de sârmă foarte fină, 
din care se fac Icoli\'ii pentru grecri: cari se tin 
În casă să târâie. Ttalien:j au credinta că uecrji 
aduc Tlume, ~ ~i d in cazul c<''ind un grecI' poate 
ti ti11ut vin în ~, timp el:, o lun~ .. acel an va fi 
!1<1f'ncus pentru lml memhril fam:hel . 

• 
x: SI' !';Jllt,ăar·hi7.it"l'j ,1<> ~nIl11tl!J'i ~i f].;"trjhll~. 

t"Jan' b zia!'. 

b Q " AI l· ..... ..... 
Ungaria Îşi retrage trapele 
dela frontiera jugoslavă. 
Ziarul "Po!i(;ca" anunta ca s;.uvemullmaghTaf 

ÎŞi retrage trupele 'dela frontiera jugoslavă tri
mitâtld toate d~tJşal1nentele în interiorul tării. I 
"S'all riimn" la fron,t.icl·(' rl('('ut un Jll[Îll,iillIQtnl <l(' 1 
forte. I 

Acest ord'n parc a fi in legilturăl Cu anumite . 
evenimente Care sunt păstrate stlh tăcere de că- Il 
trc guvernul ungar. însă ziarul afirmă 'a sti din 
sursă sjgură 0.1. În Ungaria sunt temeri de grave 
dezordine. 

n - $' , ca t" .. w 

Problema Macedoniei 
SaloniculuJ. 

, 
ŞI a 

Z:arul "lI Mondn" anuntă ea Venizelos va cere 
:J!liatiJor wmpenza(;'a cheltuielilor ră7jboiuJuj, dus 
in nmnele )Dr. 

In legătură cu acea~tă temă delk:ată, Începe 
~ă deviiC lămurită. functionarea Mieei Antante, 
deooa re-ce şe cred'e că în OOJworb!i61e dintre Nin
cic, Dl1ca si MU1ssolini a fost dts.cutată nu atâta 
p'mhlenw Aci J',in.t,iooi ('":lt Ill'a,i m Il It rh~tl;.nnfla. 
pretentrlor jugoslavc asupra Sa.JonÎICuhri $i Ma
cedoniei. ~ i 

Jugoslavia şt ch.;staa 
minorităţilor. 

H E te ~ It ,\U. ('on.~iNu I .d:e 'llllÎllli ş~l"i .i ug"O:-llaw, 

,,;1 Ot'llj>lI.t d€ ('f'.rerea guyemuh1i ungar -cu :Pri
vire 118 minorităţile maghiare (lin J ugosla"V'Îla. 
G tlveruul u.ngar cere ea ternnenul a'OOroat miM-
1'1tăţilor de a opta 'pem.t.lIU n..atjonaliJtatea j'1.l·go
"lavă să fie amânJ8.t pootru unguri eu cinei ~n.i 
şi Î'n timpul a{Wta, u.nguI"lii oare nu se.vor fi :pro
nunţat, 'Iă aibă depline drepturi de eetăţerui ju
goslR\'i. Gu,n'!rn·wl 5'ugosla'v a respÎ!lJs .această ee-
1'('1'('. EI (",,>"te g.a,t.a să pr.elungeas('.ă terminul până 
la fjnele lui 1923, î'n~ii în .a<'O"lt ,timp optanţiri nu 
"€ \'01' 'put~a bu('ura de dreptul".ile poiijt>i.oe (,llX'! 

:)('OO . .,ta al' 1;i lu -c'Ontl'a Comtituţiei jugoi\laye şi 

legE'i e1eC'torale, Ch.(\",t;Î lln.e-a \'R fi ,d'(· rultfd rezol
Vlllă fl'(' ('111(' cii plomlllt,ieă. -.. n,a : .. , 
Pentru internatul dela şcoala 

comercială. 

Primim spre publicare următoarele: 

In baza ord, nr. 24120-1922 Dir. Gen. si 2179-1922 
Dir. Re!1:. În edi,ficiul scoalei sup. del comert •. pentru 
băeţi din Arad, s'a Înfiintat un internat de Stat prin 
pretiosul sprijin al pubHcului român din Arad. Acest 
internat adiiposteşte aclu:iJ 20 elevi ai sco-alei comer
ciale si 12 elevi pentru durll11t dela şcoala de Arte şi 
MeseriL Internatul poate adăposta 45 elevi şi în baza 
proiectului, am' avea ne.voe de vrc-o 50.000 lei, din 
care sumă prin bunitvointă a marinimosilor donatori 
s'au strâns până azi următoarele surne, la Cassa efo
riei scoalei Sup, de comerţ pentru baieti din Arad. al 
ciirei cassicrr este d. Szabe) Albert, mare comerciant 
din Arad, Regina Maria nr. 16.: Colecta nr. 24. Frie
{heh Traian. Miniş :l20 lei: colecta nr. 15. DT. Doca 
Iuliu. Arad 6120 lei, vase de buddiirie detla d, Burza 
Cornel în valoare de 1500 lei. iar 4 paturi de fer dela 
d. ing. M. Vn/cll În valoare de ]500 Ic;': Colecta nr. 2,1 
"Astra" :lOOO lei: Primfiria oraşului Arad 2500 lei; Co. 
lecta nr. 14. dr. Nichi Laziir 305 lei; Colecta nr. 16. 
Klein Nicolae 200 lei: Colecta nr. 29 ... Banca Arădiil1ă" 
3noo lei; .,Banca Civilă" şi "Banca Poporală" si de in
dustrie c.lte 100-100 lei; colocta nr. 42. Jnc'cău Vio
rei. Baia de Gris 380 lei: colecta nr. 22 Jura, şef de 
~ară, Arad 1000 lei; colecta nr. 21 Dumitrescu. şef de 
vamă. Arad 11)90 Ici,; colecta nr. 37 Banca "Ki)r1)syol
gyj", Arad :l00 lei; colecta nr. 2~ "Aristi<l.e Blan.k'· 

:l000 lei; colecta l1r. 25 Subprcfecfura judetului Arad 
1000 Ici: Bancă ,.Victoria", Arad 100 Ici: colecta nr. 
2 ad. col. 2 Filepp Alex. Arad 280 lei; colCICta IIr. 9 
NCll1eth fmeric, Arild 271.50; colecta nr. 11 El Clzmas, 
Arad 140 Ici; colecta nr. 4 ad .col. nr. 2 Popescu Pa
vel, ATad 440 Iei; colecta nr, 45 Florcscu, Curtici 1250 
Ici: Băncile .. Timisan<i Agrară", "Prima Arăclană't 
Judetului Arad", "Centrala" si "Arad-Cianadană" 
Economică", câte 100-100 lei; 61 de cC)lecte aII fost 
distribuite. suma donatillnlJor primite până azi Se ri
dică la 25 .. 196 le; 50 bani, 4 paturi Si vase ae budtride, 
Rugăm pe marinimoşi! 'donatori, să primeasca si pe a
ceastă calCI sinceriJe multum~rf, atât ale autorltătilor 
nonstre. cât şi a Îngrljoraţilor părinti pentru acea mare 
căld11ră, cu care au contrihuit la înfiintarea acestei in. 
stitlltii. - Dr. TULJU ROCA, prof. si administratorul 
internatnlu Î de stat al $coalei SUl'. de comert. pf, h:'i
<:-ti clin Arnd. 

............... " 'se n ,.,u .... " ....... 
BURSA.. 

Zirrich, ~8 Nov. l'DesdiIaerea1: lierlin 00675. New
York 5.16. Londra Z4ZZ, Paris 3770, Milano 2570, Pras:-a 
]695, Budapseta OZ3, 'Al!:ram ]85, Varsovia 00350. Viena 
00074, coroane stampilaie 00076. 

Bucuresti, ZR Nov. (Inchiderea). Devize: Paris 
1130, Londra 715, New·York 1<60, ltaHa 770, Elvetia 29, 
Praga 505. Viena 22, Berlin 206, Budapseta 650. Va
lute: Mă:Tci 245, leva 108, lire otomane 7E1,funU ster
line 715, franci francezi 1135. franci elvetieni 29, lire 

Ha1iene 760, dinari 240. dolari 157, napoleon 565. co
roane Itutsriace 25, coroane mal1:hiare '625, socol 500, 
mărci polone ]25. , ,.,..,.., J 
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BUCURt:ŞT~. -= PartidUiI L~beral~_dill B:tsa- ! 
Intrunirea Comitetului Part National rabia l-a sters d1nr<Uldul membnlor saI pe dC]1u-

( '1 li '1 C' 't t 1 • . '1' > t' 1 l' ta tu,t ·Ougureanu. ca re a condus actiunea 11ll1lO-

lELEGRAME. Excbiderea d .. HtI CiugureaDu din Part. 
Liberal. 

• .', ,-- .01111 e 11 (,X('l~lh 1\' IU.' al' .1f tl Ui~ 

. 1 " 'L' 1 - . I • ~1 I triva minis.trwui Inculet. 11aţlO}HI.. sa llltl"1I11lt ~ nnl (upa lImeaZI.', :., , 

V a,Îlfhl-V (){'!\'Od fiind bolnaT, şi-a ollnunţ..'1It, te1egl'a· • 

tiie ~ahsell~a, Int.r~l'!lIirea ~ foirt deR'~_i''Ia şi pl'f'zi- I Der81area dela Cernavoda. 
data de <inul luhu )[amlu~ e.axc ·a fHJ(~ut un ex- I BUCUREŞTI. _ In apropierea g[lrii Cerna- I 
]l{)7PlI al tn3JtatiY{~lor urmate eu Partidul dt>'lIl<l- 1 d d' t t t I Lî 'a fost 

• '. v i VO a. a erata Un nen cu pe ro , ni a 
('rat ŞI 'r('z 1 Lltutu ! IIl'ltl8tol' t,rat~tllW,~, ltl11mt-Hlld, Cel 1 t' t- L "-j d a II' '",' SLlllt "'111 ' , ,. ' s -nea a. ucnlr1, e c repara re .' ni ... 1 
JUZl1l1lea ,eelor două .part.i.d,e S H, făot~\lt în .pede .... tă {~1~' t ,'~ d pe o 11C se face , curs, ,-,urcu a~la rcnUntvr e rs a , 
l11t0!e!';('l'{', 1" P I 1 t , ' . , _ I deocarndata,prj.n tran.'bordare. ersona: u re-

(ollll1etllll a h1at la (·ullo:;;f.tnţa explm.cn'a i IllhhlÎ deraiat a reus't s<\ s.e salveze. (Rador). 
(Uni ~[an·hL ~ .. r~l di,scutat ipoi 1l1\id,ifii..'I<lr(lll ,;.;ta· I 
tlltdQr pa,rtidului. I'D01lLtllată d.r fuz.iune, ('ollli- ...... - .. -_.--.. ..... - ... "" ...... _-.... _ .... _-_ ... _--

1etu1 CXC<'1utiv ,a făl(mt e.alde {)va'ţ,ij dlu,i ~la.ll,în Redactor responsubU: LAURENTIU LUCA 
în d(,C'ul':';ul intrunirii. Cenzu,rat: Dr. MAGER. 

Din eelleul'ile Partidului l1Ja~,iU'llal se 
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"PUll!'. 

eli d. )Larll i u va plec'a În eu l"l'm 1 "ulpt[ulIlâJl.i~ la 
Hlll'U n',;,t'k, unde se flie dpja 'l)l'e.giit,iri pen t 1'11 

P 1'1 111 i I'(Ja Il l'{\.~-l(li n teln i lHmlu i pal!' tieI. ,( RlHlo r ) . 
CumpAr mărci poştale de Incoronare ori 
ce cantitate. Rog oferte cu indicarea va

lOlilor şi a preţului. 

SE PRIMESC CU PREŢURIUj;; 
CELE MAI AVANTAJOASE L{, 

"SOLIDARITATEA~; 
BUCUREŞTI. - D:n Î11formatii pr'mitc rJîn COMPTO'R PHILATEllQUE ARA O lAt ~TcuriJe Parti<lulut Democrat, d. Iuliu Maniu va ,! , A R A O, STR. ROMANULUI 1/11' 

sosi Joi în capitală când se va constitu' cornjte- I Str. Unirei No 61a. _; iW Ea' FM.~ 
tul eXecut 'V ceutrai ,al nouiui Partid Naţional. 1Iţ:< 

AAAAAAÂAAAAAAIJr.I:i.ĂAAÂÂÂÂÂÂÂ~'1 
~ -5'!!Yq - • ___________. . - (.,-, 

("tu - '2e ~-~ r ar sru 15" , g= • tJ 

CEL llIAI 

Fiind s'pro-vizionat eu ee,le' mai moderne maşiDi din străinătate şi patrie 

ca: maşini de cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi maşini de văr-
I 

sat clişee precum şi cu cele Dla.i moderne litere, primeşte spre exeen .. 

tare toil felul de opuri, reviste, foi, plaeate, re~istre, tipărituri pentru 

autorităţi,. bAnci şi societăţi~ rllreeum şi învi~ări pentru logodnă, cununie 

şi pentru lle1reeeri. Anunţuri funebrale se execută cu cea mai mare urgenţă. 

Serviciu prompt" Preţuri moderate • 
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