
--
2,-)-, 1. ARAD V // 
- t 'ineri 24 Noemvr:e 1922. N I 6 ,ăII1~"" _________________ --.;,._..:....::....:;.;~:.:.._. _______ ....::::.:.r.:u~. 

lall)NAMENTUL: 

Irotn an • 
,tOtlm. an • 

e ,lei luni. 
ieI: 
:ţ.lr ••• 

... 

300 Lei 
150 Lei 
75 Lei 

25 Lei 

{EFON No. 750. 

-~a 
~~mâ oii r ă ma Ş i În afară 
pl 

de frontierele României. 
ă ' 
~)i.J:c.olo . do gra:liţele ~\ctuale, trase I 

" Illel o Judecata de Cl'ClOllUl Q'oşu al 
omaţ.iLor (h,~la, m.asa verde, noi u\'em 
l(lpe '0.000.ooU de români cari, din 11e.

'ire, stmt şi astt\zi slugi şi robi la sta
din apwpiata vecinătate. 
Dincolo dlv ~istrul! caro ne det'ipan1o 

~ raiul" bolşevic, în satele înşiruite pe 
al ape,i, pe stopa Ociacovului şi de aci 
il. la Hug, avem 400.000 de moldoveni, 
'lori de veche limbă romi.lnet\scă şi 
lori in da tiai strtlllloşeşti. 

i Dincolo de frontiera eşită de sub Ioar~ 
'i inteligentă a mioapei diplomaţii caro 
" chiui' ogoarele ţăranilor rom[lIli ,frt-
dn-i Stl aibă jumătate din 1J{lln{mt 111 

mânia şi jLlmătate in Fng-aria, pân~t 
;co10 dc (1pa Ti,-;ei, avpm deaHem('nea e[t

" sute de mii dp gospodut'ii ardc'leneşli, 
hp :-:;tatl:lluÎ ungar. 
Torontal u 1 cIp sub 'st ăpânirea s,Î l'bp'a
, cum se ştie destul de bine, eRte a proa. 
În întregime rom[mcsc. iar Valea Tirnn
Hi, malul drept al lJulIăl"l)i, "\lbaIlÎa p[l.
aproalJe de' Yalona, ?i JhtCl·dollia~ sunt 
ldate în mar!:' parte ele rom[mi Iru'Iaţ.i de 

rf'gia, soartei. la ,"oia întMplrlrt'i şi la 
rrrm111 stăp:mirilor streine. 

Ca nişte fii ai nimiinlli fH'eşt i rom[tlli 
!.leţiţi de noi, îndur{l. ('('It' llmi mari grcu
L ]i-se închid şr:olile. li-se ztn'otresc bii')e~ 
jle şi neocl'otiţi de lt'gi }i-se jefuesc go
odăriili' şi r11.1n[l.l1 i'5ăraei pe dnunnri cum. 
rănw$ snt.dc de mii de molcloveni de 
colo de Nistru unde prftpădul bolşevic 

a t!ransformat avutul in cenuşe şi rnini. 
Pe tegea minorităţilor, numai stat.ul 

stl'U pune preţ, numai noi ştim stl. 1'es· 
ctăm aliniatele privitoare la avutul şt 
dreptul de viaţă şi cultură pe' care îl arc 
işice minoritate. 

SLatf'le vecine însă nu se sinchisesc de 
f>}Jun paragrafrle legii minorităţilor. 
In timp ce biserieole şi şcolilo sâr1)('i?t! 

n hom[mia sunt respectate cusfinV~nie, 
,olilc şi biserieilc l'omAneşti din Sei:bia 
mt închise. - - -

111 titllp ce .5col i le ungurrşti din T\8n· 
k'llll<l s'e bucudl. ele toată jibertatNI. Ş(W 
10 ,'(Fn[mPR,h- din ŢTllo-aria stau }{lcătuilu 

h 

eon=ItIc(ttol'ii 1'01' suspedaţi şi prl's(,cu-
\1, ~IFlt ,<:ihţi să s6 refngi"z,0. rămân~mcl 
ehipul aceSt'n, h1l'1l1elr fără păstori. 
In ){ac('donia sfâ~tieHUl şi cu.zlllri pe 

t,~,tca tnâni streine, şcoliLe noastre Il('(J,' 

E'!~')f.'l~C'tl f,i~m ln(311iate~ pe eAnel .;:eulile 
]'('C'('şti ~i U,l'lwşh din oraşele rom;'t.flc~ti, 
unt liist,tr S~l fUIlcţionez('" În voie. 

. Sbtrp<l <lCpchsta. de luerul'Î păgubitoD.1"c 
l drmnitflţei şi cult urei rom[uw'Şti. nu 

IIJwi pO'1te ÎnS[l s1i mai dă.inuiHsnă. 
ti 

ZIAR INDEPENDENT 

:--;tatul rom[m este datAir să intervină 
cu toatit t'IH'rgia trebuitoare şi cu toată. 
Hutnritatea pp care i-o drl dre'ptatea cau
zej • şi da.cA llU isbuteşte să obţină pc cale 
de recipl'oeit.ate aceste drepturi consIin .. 
ţite şi prin tratah:'le de pace,să proeedez~ 
atullci <lltfel, şi anume: să uzeze de siste· 
rJH' <le ronstrhngpre, făcând acela'5 lucru 
pe c .. u·j îl fac yc'cinii atunci c<'ind' e YQlrhfl 
de 'şcolile minoritXtţilol". 

Pohtica externă a 
lui Horthy. 

Ungariei 

Intr'u:n rcocnt discurs ţinut intr'o localitate 
din Ungaria, minhtrul de extern-eal Ungariei, 
contele Bethlen, a .arătat conaţjonablor săi, c:~ 
Ungaria !lU are de unde plăti reparatii']e ce i-se 
,cer. destul că ea a pierdut imense teritorii, 

GDnfnuând,co.ntcle Bethlen a arătat că Un· 
garia e în plină reconstructie si că a reuşit să 
încheie tratate comcrcia:le Cu AustrLa şi C\!hoslo~ 
vada. 

Guvernul ungar - sPune contele, - "vrea li· 
nişte dCDlină şi desaprobă orice tendintă fas~ 
Cistă" . 

Ungaria după spusele dlul Bethlen n'are de 
unde pl:tti reparatiile cerute, dar cu toatrl sar~
eia, chcltu.cştc ~mme imense cu Slpion.ajul !:>i cu 
atentateleîn ţările vecirllc, cu bandele de tâlhar i 
ale htl Hejjas şi cu extrem de costisitoarele. cam
panii de poneuire a Românilor. Cehoslovacilor 
şi Jugoslavilor. 

Asta înscamnă PlCntm minishuil arl1âl'~lullli 
rlorthy, a dori linişte deplină şi a nu avea cu C0 

pirIti reparaţiile datorite. 

România şi Jugoslavia 
fată de minorită1i. 

- Ce scrie un gazetar ungur din statul vecin. -
Ne-am ocupat în număml nostru de ieri de 

nemulţumirile Ungurilor dela noi. cari, uUPă ce 
ne-au tiranizat veacuri d-e-arândul, prepnd şi as
tăzi situatii privi1egiate. 

Ca un răspuns nemultumirjtlDr iar, Îi rugăm 
pe concetătenii noştri să cetească l1i1 articol a
părut în "Hir1ap" ziar maghiar din SiJ.badka (.Ju
gos,lavja) şi reprodus de "Ţemes'v'1ri tiirlap". 
Arti·colul este scris de un ziarist lT1Jghi::Jr din re~ 
gatul sârbesc, de d. Graher Ulsz16, ,presedintele 
partidului mag-lii·ar din Jugoslaiia. n. Ciraber a 
fos,t gazetar la Timisoara, procurDrla Vârşet, 
cunoaste Banatul şi se intetesează de nOl1i1e crm
ditiuni din România. Dsa constată, că poHU-ea 
fată de minor1tăti a României lasă ind de d,)t'it. 
"Totuşi maghiarai şi saşii diltl România au avut 
drept de vot chiar înainte de raVHcarea tratotu
lui de pace" şi "ma!J:hiarii aU reprezentanti atât 
În Senat, cât şi În Cameră". 

.,Reforma R!l:rară a Romiiiniei nu este idel1ă: 
Totuşi um~uri1 lipsiti d.e pământ nu au fost în ge~ 
ner21} exclus! dela bineiacerile ·ic,forme: ~1l1pro~ 
prietărirH• Sunt comune între!J:i. în care ungurilor 
fără pământ ·li~s'a împărţit pământ". 

ln viata ;particulară Sjcmnercia15, nimeni nu 
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niciieri o primă condithme a eljgibHltăti'i. ni·v: 
char în parlament". 

"România nU are traditii democratice. JUgO
slavia le are. România dinainte de război, a fost 
pământul cJasrc al democratiei tărăneş.ti şi al to~ 
lerantei relil!;ioase. Azi, totuşi, România ne~a in~ 

tr~ut (pe jugosIavi N, R) în judecanea întelcgă~ 
toare şj luminată a probhemei minoritare". 

In continuare, d. Graber tace comparaţie in
tre situatia minorităţii maghiare d'n România şi 
intre situatia ungur'!oor din Jugoslavia s· are Cl!

\'intL, măgulitoare f'I'~ntru Statul român. 

Datoriile României in America 
Ziarul "Moming Post" .află din Waschingion 

că tratativele relative 'la rambursarea dator'i!or 
aliate În America n'au dat de cât rezultate ti~a-
tive. .-

Dellegatii ~omâltiei" dnli I:~tim'le Antonescu 
şi Antolt1aJe au declarat că România n'ar putea 
încheia tin acord pelltru a plăti dobânzile datoriei 
sale fată de Statele-Unite decât cu multă greu
tate, însa în nici Un Icaz nu ar putea Să plătească 
simuHan dobânzile datoriil\Dr sa,le fată de franţa. 
Si Italia. In consecintă, ar fi nedrept de a Îavoriza 
Statele-Unite acordiindu~le o preferintă în dauna 
celorlalti creditori aii României. 

ExpertiI financiari francezi cari au yjzi{lt 
State1,c-Unite 11ulla trccută. au făcut dccbrathm l 
ascmfinătoare. 

Colonizari în Dobro~ea şi Ardeal 
"Monitorul Ofki-af' nr. 183 din 21 Noemvr:e 

a. c. ])ubilcă trei jurnale ale consiliilor de milliitri 
În cuprinsul următor: 

Luând în dCltiberare referatul alui ministru 
a1 a!l:fÎcuHUrij şi domeniilor nr. 13.0<~5 din 1922, 
referitor la colonia.ar:ea, re~iunHor cu popuiat,e 
rară din CadrHater (judeţele Durostor şi Calia· 
cra), cu foştti mobWzati Îndreptăţiţi din razboiul 
1916-1918, domiciliati În regiun~le cu populatie 
deasă şi 'lips'ti de pământ; 

LucÎnd Îll considerare şi avizu.l cOJntte.tLllui 
agrar; 

Având în vedere dispozitiunilelegii ~entru 
refOJ1ma agrară djn Oltenia, Muntenia. Moldova
şi Dobrogea, 

Declde: 
Aprobă pro])unerile făcute prin referatul de 

mai sus şi autoriză pe d. ministru al agriculturii 
şi domeniiwr cu a'ducerea 1<i indeplinire. 

Autoriza l)e d. m;nistru 3,1 agriculturii Si do~ 
meniiwr să vândă prin bună învoială sau licitaţie 
în parccle, ÎlTJJJ)reu.nă CU clădirile şi tedecurile a
dcr'Cl1tc, toate viNe şi plant.atjunile de pomi ,ex
Propriate şi cele ce se VOr mai extpropri,a pe baza 
legii agrare din Trans.i1van~a'. Banat. Crtşana şi 
Maramureş, in conditittn!le ar:ltate în reterat. 

Aprobă referatu,l c1lui ministru al aS!':r'~t1Hurij 
nr. 13.074 din 1922 s1-1 autoriză să poata ar~llda 
tcrenur;le din Transilvania. Banat, Crisana şi 
Maramures, rămase în llrma Împroprietăririi şi 
destinate Colulliză'rti, in condi,tinnîle :arăta,te în. 
referat. 

o intervenţie militară în Orient? 
se' !l:ândeşte să impiedece mTllorităţiae de a ~i PARIS. - Un membru al delegatiei române 
v(1rhi limha matern~l: limha maghiară si cea ~Cr' la conferinta din LaUSall11~ într'o convorbire cu 
. tnmw se valor:fică neimpiedecate ca limbi au '(i~' trimisul sPlXial al ziaHllul •. P. Parisien" a docla~ 
liare In auminis.traţia titllltHtilor lDcuitc de lin- '! rat între altele' di: dadi aliaW VOr fi ,nevoiţi 8ă _1 
guri si saşi. E~"te un fapt incontestabil, că cuno"ş· rccur:;::a la intervcntii militare in chestia orlenhh··1 
terf.a în vorb;i şi "sl;ris a limbii româneşti llU c"ste j lui, Roman:a seva asoc;.a ,la aceasta." --.... / I 
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Pentru mormintele eroilor. 
MitropolltuJ Primat Miron Cristl.!a a lansat 

un ape! pri\'itor 1<1 Îrllujjirea mormintelor osta::>
lor căZUţi în războiu, A~~lu'l sPitrle intre altele: 

"Opriti-vă o clipă din goana fară ragaz a 
Vi,':W de munca înfrigurată pe care zi cu zi o ÎIl
şiram Cli totii mai aPrig dela r,tzboiu! cel mare 
incoace. 

E vorba de morţii noştri. 

Au :murit în spjta,1e unii. au putut fi Îngropati 
cu grijă altii chiar 'J)C câmpwl de luptă: cei mai 
ll1ult1 si-au lăsat leşurile ,lor anonime, s'un o mână 
de tărână aruncată În grab tI, Si locl.1 acela În care 
trllpl~I lor s'a plămădit cu tarina acestei tari, 
poate n'a fost Însemna,t CII nici o cruce, umil rno' 

. nument Pe care ultimu·1 creştin si-! pune la căpă
tâi ul mOrTl1ân tulUi său şi de care aceia cărora se 
cuvine toată cinstea şi tot prinosul nostru, S'~11 t 
lipsiti. 

De aceea, voi toti cărora vă pl"iooseşte, voi 
toti acei Care VJ(~ti fi priceJ>ut şi sufletul vi-se va 
fi patruns de t1mal1'jtarul ~âl1d sublim al ci'1~tei 
mortilor, voi toţl acei cari vreţi să Puneti un 
drum de frumos şi de bu,mHate în Imersu.J asnfll 
a:1 Vteţij zilnice, voi toti acei cari vreţi să vă plă
titi o da tOrie drca'Dtă fatil de cei cari au a, 
p{lrat ace'3'sW tară ~i au căzut ,pentru ea, - tri
miteti obolul vostru cu mentiuuca "pentru un 
semn la căpătâj" soc, .. Mormintele Eroilor" comi
te,eul celltral, Sj}laiu] MHlai Vodă nr. 3 Bucuresti 
- şi fiti încredintati dt Îllsuşi sufletu:l \'ostru ali 
cinstit În ehi (luI acesta. 

Hotarele martei nu poartă Cl~cetr- deosebite, 
ofra·ndele se, primesc Si semnele vor fi puse illdi
ferent de rdig-ie sau de natiolla1it3te" 

Opreş,te-te cctltorule şi fa o faptă bUIl ă! 

Mifropolitu:1 Primat (ss), MIRON, 

In chestiunea trupelor de teatru ce vin 
la noi. 

Pr!mitn urmti!oarele: 
Acum câtc\-a săptămâni a trecut prin Arad, 

o în.ig-hebare d~ trupă de operetă compusă di n 
r~măşite!e trupelor mari din Capitală. 

D. primal' al oraşltltti nccunoscând elcTlH~n
tele Ce o compuncau Si nevo:nd să jignească ,pe 
a'l'tiştii" veniti din vechil regat. le-a aprobat 
două seri - din plltil1e.lc seri rezervate - pentru 
a da reprezentati! rQiI11âl1esti, 

Stim cu totii cât dlc Ilamenta'hil au lucat şi 
că ne-a făcut de râs în faţa stră:,ni.\or. 

Am "rug-.M atu·nci personal pe d. primar d, 
de câte ori se va anunta vre-o trupă din vechiul 
reR'at, să- se intercse7-c - ce fell de trupă este. 
D. primar mi-a promj,s că se va interesa. Cu Sur
priză am văzut ieri anuntată prin niste afise mari, 
cu COroana re~al'ăi pe ele, o .ailtă trupă foarte sla
hă din toate plmctele de ve Oje re. Pentru a nu 
face ca tl"lkPeI!C Scrj>oase -care ne vin de a(:o\o să 
fie primite cu neîncre'dere, rug-ăm pe d. primar 
in numele bunilor români să le ptlnă În vedere 

vagahollzilor artişti dill vechilll regat. că Aradul nu e 
in liotcntotia şi nu e un teren de exploatat si bătae 

de joc pentru cej cari I1ICavând aHce,'a de făcut 
s'au făcut artisti. I. DUMrmlU. 'DrOfesor. 

Revista "Gândireatl
. 

cxceJ.entai rev,istăJ U.tc,rară, artJistkă. sociaNi 
"Gândireal' care se tipănea până acum {.a Cluj, 
şf-amut.a't -administraţia Ila Bu-cureşti ca să poată 
a:Dărea În conditiuni cum nici nu se POate ,mai 
bune. 

Tiparul, desenUi'oile şi materialul m~era;r sem· 
nat de celf ,mai distjt)Ş'i scri,r.rori de azi, fac din 
.,Oândirea" cea maJ. bună revistă din .câte a-par 
acum în tarI. 

lndemnăm publicul Să dea tot sPf!jhnul ace
stei minunate pub'llicatii. cu atât mai mult cu cât 
un abonament pe -un an .ftU oostă decit 100 lei. 

C~e ge abOnead. rta "Oân4liret" se pune in 
curent ca .toa.t:ă mj,şcarrea literari din ~ră şi 
Mr~inătate ~ citeşte .pagini de literatură vred· 
Îii~e de antolOgii. 

Admi:n-istratja Buctlift.'ş:tj. strada Povernei nr. 
:1'8. - 'Re<fa:ctta: Ohti, Bdnl Perd'nand nr. 38. 
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SOlIDAIUT A TEA 

Testamentul lui Carol 
Habsburg. 

- Argumentele legitimiştilor un~uri 

de 

Vineri, 24 NocmvjUeJ -
p:aria; .are n~\'O'ie dellll spJ'i.jin j(XH1tl'a~ 1, 
s,î!t'bilor >;i românilor. Fă!'ă ,a se gând'i ",'1 
l'f'h"J\lal11'8JI'ea \'€l!·hei monar~~ii ,du<a;ljste, la 
'lJlaghi~lii <,S'ctl, eă sÎngura cale ,desehjf<ll 1 
e. ... tea»igurarea (loo.pedirt'i ,eu Anstri,a. r 
a('('sta numai ~r p'1J.!ea fi ·~iglV!'ă {'ă Inu v.a 
vusafă ,m~('ei A n't.a:n;\J(' şi (Iă-şj \18. 'I)lntea 111 
rint.a (le rc<'11JC'(\I'Îre a \'(~('hilol' frontliJero. 

E~'Îc1'8nJ, pr~ o;fjc.i.aIă, ·n'a lnatpal1 

TI',~hll_JlaI111 'oin Yjena se ocupă de :"ll':·.ce"ju
]lea d-cl'ull('.hllni CarDl ,de Rabsburg, După ş.tirile 
cari eirculă., ,afară de teStrum<:'ntul ,din Ull 7, al' 
mai t'xista indi ullul, IfllllÎ recent, ş.i foarte iou})Qr
tant. 

("II'I"O} d'!" Ha~hu)'g l'a'1' dli scris l.a 1t{,a.rl;r:a, în 
timpul 11lt.imuuli "Au exil. După B&>sj ,11agyur 
r.}8ag (zial' lJ11~ljar care ar,;are la Viena)a('{~f>1: 

l
OOS"Iă 'dji«'ll'ţi.t'. J )a,~'din It'~~lnm~~ ,?c.i 

.cde dar, că t(lţ.1 U!lg'UrJ.I. Jegltlllll;;!1 
,"i!<Nlzii ·J"oOOOinstitulE~ .. JJ nga.rioi. ~ . 
-~e j:j\ţeTege (Teei, ('il Il~>ţ.i veeinii Ung 

-a 1 doi] ('a t.e"tla llIel1 t ('()d1$,t.i tlle o ad ey li l'at.ă lH'() fu.. 
",'in'!H' d0 C'l'odinţ.ă rolitid, El ,spune că rtll"ilIdi~jile 
i"t.f)j·i{'.C j-mpun Hwh.~bu]'g1i,lol' ,datoria d{' 'Il'şi a"j· 
g-u l'a ·troll'ul Cll1!aJ'.ie-i, AooaJOlta :31' fi, ,dp wltfd, 
l)rj.!rlllJ pas pentl'u 1'o('onst.ft:ll,irea \'oohii ll1oua:I,hij 
i~ll;:tro~l1'l}g'ell'€ 

Tf'~tamoll'tlll allg-ajează pe lw,i:n tuI Olt.o, eun,d 
\1a fi d(''\"conÎt major, -"îi lu!{'!'e:w lwntrll )'pelljz8Jroa 
,L~pil'!l,tillnil{~r H!;h"hur~ilor şi să fae!i Idin r('"t:au
l'aN'a lUlHi iJHlt<'l"llic i:llIJwl·j,u dunărOlln, ell'tu1j<, , 
,,('opnl '('xj"t{,fi<t.ai "ale. 

.'\('C"'te- şt,jlJ'i rlespl'e al ,rl'r:ii Ifla. teRta lIIent au 
anl1 wn di.HlIlet plltel1lbi,(, în rng:al'ia. I,cg'i.limi
:;;tii "ali nlal'IllM" l~l1ii ,(lin11',p ei, ,~wll7.ati ('Ii fu
"p"er~l rai 'ius/'inltor.i ,',U prilej,nl nlnimt:'Jol' În
t'PITI1l'i <lI' rp8l1alll'HI'p, 'neagă ,Hm.fln:n;{'jt.at.c-a "wtll
hli(,ita,t. ])llp:i B<,nitzky .11' <,xi"t<l în ,wl"1p,'iir un 
al dO>Îlf!ll t0~'a:IJl.011t,(br 111n c:O'tp {',pl )Il' ('fll'{' il 
rf'ZIIlllîi Bl'(',i \lll,g'y,a:r e.i"iig. :\,rh'\'iir';1,tlll t.(·~,t,a· 
lItl'nt -<1'.1' fi f04 l;l"a,t ,(10 Carol ,d(, nah~lnll'g în 

rl1~ari,a. 

OI'Î("are ar fi fNIl'dirllt Llptal ('"t<, ('ii ~a(ll'
\'ii J":1 t ii c.<lltl PWl i f' (1 f' P l'{):' a ,,' a ,<1 (I~ 1 ii,ll ~11 i t î Il .i Il r 111 

,It·{'~tlli dn(lllll(('Ht. O 1';Hle ':1 ziatl'·clif}' ,chu Buihl-
1)(>"1,:.1 ,,(>- ri:n,idi Împ-dt-inl kg-iti,l!li.ştijul' 'pC' t-al'! îi 
/lPlI·zii ,eă f'1,j'nwj rll1{'~k imh'fX"llrlf'11 t,;) r'llgu rj('i. 
A~tf<,l Pesti nil'l~tp ~wl'i!a z;il{>le tl'(l('ut,e: 

.. In t(,;;;tn,mC'ntlll ~i!11 Cnl'n-ldc Hah .. lt1ll'g" im
j)lItW fiul1li "iill Ot.to da.tDl,Î!n ,de a l'E'",t,ullra Îllt(\-
1!'t\1,1 n·('hp;lm:ll\l'll'('hiE' hah~htll"):.ddi. n,tr (·ltinr 
daf'Îin"ltr fiat\ei<tea ~rri.~flle lui -C,arol. II i",i 11'11 

]p!:'itiimiA '11',0' pil"tca 11C/.,flIt că a.<'('Sh:ta a·n fo"it. ;;;en
tinwllt'pll' lui_ Xi'('j<H],atii ~l'fl PII,t-ut fi fiil('n'!' "'H 
l'.pllllnţc la ~'{)roana al1"t,rj,wii, lwnt'l'll ,li .8{~ llllll(u ... 
'Ini 1I11111ai rll (,(',1 a S(~ll·t,n ll'fi !-;\tl'f:rn. lnz<I,rlar al' 
j'{'f,WlIl'!I Fn~lipj'H CIJIl-'Ji<l(lili şi Tl'flllt"ii nl'lljil , ,rhli'a 
al' tl'ehll.l să ~e tmulliÎ. ·de Viena,dc Pta!!il, rlc TA'o
pol şi T I'jest". 

Tll jll1)"n] ,l<"c>stll'i ,ilrl'tjrr,l ~'a ÎIH'in" {} "j(> r\(tle
,m ieii , 

('.f)n!cl'(> Aponyja r!r>i])ll.ns ('~ l(\g,i·rillniştii ma
ghiari JIU pnt1('Il.1l CCl'e 1'{'gdllj "il: N"nunţC' la tro
~l'ld ~lll"tl'jă:(', r.iki 'a('e"t. lnorl'lI ·l'i'lteah-.olnf. ,i,mpo
sihil. Xli ~'ŢHltNl ce-re Î'I11pIl1',llf.nlui si! l'c::;pi'n.gii 
{'lI .lmntal/ilj:,at.e ]1e 'a'lllÎ·eii ,,~i ,(lin A.ll~f,ria, nari fie 
g'l'npan în jl1ll·U·l lni. CllJTn rri,"iaOaJ'()ll de lItabş
hUl'g Î"n.ct.even,d{"nţa Ung,ili'tei, ]'eese idlimtl"o sr:ri
R(~al'-e pe (\111'0 -11 a.dr('.:::.at-o în 1fl:W }lli Rako\'szky. 
In }l(,A'laMă "'eri~oare (>(fflstu·tă,.că Pr,agmati.ea &un,c

thl,ne Î!!i pPNlu?e \'Ia,10alrOO (:<i j Hl,j,d i:eă, FQl"tele 
fj'fl:an,p;Î,al'e Ri milit,,'lro ale rng,arlÎei 11Ut mai pu, 
t·BaIl fi î:n,t-~bu.i1l.1.a:te ~)(>lltJrn l'('1a l!j~area proten~ili
lor reg-.ale pe ocritm'ii stJreiu€. Ung-ari,a M-OO să se 
bllcn're dreÎ. i'n V'iitDl'~ ,de ta OOmpl(l0tA .ind<'pen
denţă, !;li, î'lldDflneniul nlij)lital'. şi ÎJllrel al IXIhti
<'ei ~xterne. 

Pe>t1i H~ rl:ap ,a irăs[l'lms 'a;;:tff'l .a('(·i<ior ('onsi,de
raţhmi; 

.. Re:-t,a'Jrt' il roa l-lah,~ hll rg;i lor e:;;oo pffi1 t·1"ll Un, 
ga1'lja o .... hegth(' ,de p.ooe oOri d€' război, Noul l'(:ge 
trp.bue ~ă fie a le~;pa-lm yoinţ,a PQpUirara. f1ie el 
Haib;;bl1~ţI; ori 'nu.PI,~oti~ ~me'tiune fiimd ahro 
~a1ă e!!te n~r să Re e1mbal'ez.e O hOl! ă lege. Dacă 
mRjo M tJai'ea 'I11A ţ,i'llln i', '''J'eo1J ,%.-1 .alell«iI pe Ott.o 
.-le -Hllb~hlll'g, 'JlI'mte s'o f.lW'ă, Iflar ll'ml1411i Î!n vjrhl
fea lrnp.i l~i sJ1('1elll'le ma~his'l'o, In;lJjnt.e rlea ~e 
plwe dec;j ('ht>stlÎ1m~ pE'1"SOIIatm ,trehl'M' ~ ~ lă
mUN'I9!t('a pl'litneirii'le o8OIM'tlitutim1!8!le fI,le reglalii
tJiitÎ'i. POţl6'!,tll ct-re l"el'>tlfmrnl'8a d*-pllu-l'Îrm l'Illle. 
un 1'('.('(Jn..t,itrtli~ î:ntlnitei mOllllrhi,i, ea,re ·a.r 1I'f111- ' 
<"e non i 'firi'mejodri". 

E\'iJ~nt, ml9n,a ~ilt,imişt,ile),r, 1\fa~~111rOl'"zâg, 
1l1'RJl.PIln!> ,.oo~tor ~~lIJnenţe, El a:..'1igllll'ă f'ă legt
timi;ştii t!I'lIagh.i.ar,i "'lUt ~rte ~ a 'SE) .gândi la 
~t,!lJ1l r>9lrea un ni regim 1C31'e ti,mp de fH1t,ru .sn t~ 
de .a.ni Il săpat ba7.~l() i'flitlepenjden'teim~hilll'le, F.i 
111/)tă nl':mai pţ.niUtl~ izbi\nrJ'a ace-lei pc>hllifll ne 
<"lllrt> o mi~iun~.a js-tOl'Î<'.ă ,11 UrngarÎ.ei. Şi at,unoi Un-

ijn 

(Ia tOl' jla "ă ul,rnă ro:l:.;ră at:ent pol it-j'HR B .. 
f • i 

Viaţa muncltoreas 
In"pe.dol',atlll mlMwii a t<'l'nulll1lat j~ri 

,--e]-e urmate ~lIh{;OIHll1>l'(,],OO .~lt Întl,(, Plttl 

,mn:n~itOl'ii dela 'llzi'll.fl]p dill1 l-of'lal:itat0, T~ 
oehef<rea noulll'i .(lO!l't,ralt't ['{,jodi\'. ' 

Pat]'()nii .~i ,mwlwit;)l~i,i lrid,a ll7.inele ~ 
(apaduct, tramvai, uzina de gaz) aceia , 
dllstria ferului si aceia dela fabrica de 
lIel1Jdl i;-i întl·cPrl.mlel·('Jel eloet l'Ot'fwll'll ÎCţl ] 

di7.11t ,ele ·lIn'ol"ci (':a~a,lal'ilil<, s.ă Ifi,o Ill,]'{~at(' ~ 
'''ut ă, (l(lo('ii ;.oii "p pl iiHm,-«'ă ./JlUl,,:~itol·i 10]' 
lni ;)0 hani pâllă ·l,n 14 l~i ,de ol".li. 

J>,atl"oll~i au ~'e/'llt în (,1l1'~1l1 t.!'arat·in~1 
tr()(lu('{,I'('a 1I111,ll('ii în lwrJlt(1. ){ llJtlleito!'ii 
J'efll~llt ,(\t!.tp.!!:ol'k' .'W~:I,",t;1 {'l'l'l}l't\ H l'afl'(m.i·k 
ani ('CI'llt {kl'll .lt!'N!ti:a .(';lKii prN'iYJ07R i,n 'Ull' 
ntnlWIl ill W('OI"(\, jlal' :11'11 "ă .~ .f.;j,t'ii ex!'eţ 
in rkttrl1H Itlllrwirorilor. i 

1) . . • C 1 vII 
'atrlillJ'] /lll t('ll'Ulltat 1'11":1 a 1ll'1lIl\ ai 

c.:C'r·(,I·c ,il 1"Il'" ( 

1 lil'f',('\iul1f'1! W:i llf'lol' oloetrÎ('(o "i '1ll11,n~ 
('[',-,t 1< l" 11 "i,l!(' al] .(':1 Z II t d (' ':W{)]' d a~'H l' l' a "i ~f. 
:;:i a timpullli, (Lir ehe',,,till.l]('H ;.,dill,ijlm' şii 
ha·tilOl' de lIWI"{,r]('I'O \"il fi dll;;:1 ltlarntf\il l' 
(k ~arhi tl":l.i: l' r(l~od i nl('I,.(' lil(:P,:;t,oj -l'(:lIJIi,,,i.i 
11'11./ '-a fi 111 lll'tfl,:,! dOI'lll(I'lrll'l·('(·\llI.IlCj \ 

1'1'illllHlli ,r!. il)'. ~t~filln Ang-ltf'l. ! 
In('C prj\'{'>;t,p (·hp~t.illlW~ hii l'lntti 10]' 11v 

11(']'(', IljH;\'ţilll1f'il 'l1i\iIlOllll' :a ,dL'l'lanl.t !'ăi 
PO,IJto Îll \'(.i ·l~l in tl'()l(bwerea Si..~tfltllH LH~ \ 
hati (le ÎIH'l'{'.](;I'(' în atplie]'cle u,zi,tlel,)l' d 

l'lltl"p J)il'e('~illne";l CF. P",dgol'(:\I1~,:"i ţ 
tMii 1l!(,(>;.:toiallll ,,':\. )lutut lajunge lla nil'j [
re~ere relativ la nici LI]] punct al tratatLveIor, ~ 
t,illlPlll r]p In('I'l1. A,.-.lfe1 intl'oil;!?:iI (>ilm~a ",1; 
inhltil('olllj~i{'j <l0 HrhitJ'aj ,rlf'kl 'Tl',ilmll,alll1 
111 dil'Oi Ipl'e.';-1YliIlIte ('."le ,'('lm.o;j I iCl'ld H'IJn-iÎ! 

Laf'iiilp ff'l'iltf' Ara,(l-('.(,lIilrlll'ltE' S'~l ('ti 

pn.lH'tele y(whiului (>olltr,:I,'t ('o]rot,i\' .;;ă fie 
tat.e nemo(lifio(>at{:~ i,n :non 1 I('(}ntl'a{\1, '('pI'ÎLll,di 

('~ltTfl JllUJWi.tlH Î "i,nglll' lll'(~!bl'('!a ~ala relol'" ' 
nil'(\~ti'lIn(;a ~l ad,mis ,lJwun\a ,t:('l'lltă {l~ 

niJDri, ,o'flr :lmnwj ))('I1,tl"I1("'l7.ll 'l oaell mint 
:'01111111 ic:n tii10r "TI al))"oha pell t 1'11 'lll0este .(·i1ii 
o .coresp1J.llzatloa I'{\ 11l'e'8 r\" Il. lt~l ['jiu 1.11 i. . 

Şi ,a.;,(>8"'1 fi CllllZU\1a li î:lIll1i'Jl l'a,t.iI ffimi·~iţ 
arhitntj. ; 

In {>e p.riH';.t.e oon.tnaMll]~('()1(,di"1I1ll1~' 
rjlol' dpla fahrif'a ~~A;;t:r.a", br:rut:atjvelc vor 

mat.e d-e o oom:iSiie mlxturli'll «'iare \~a far.e. 
]Ia <191"'lX"a Jnini"ter·ulni iu!dul':f.,'jf'fi. şi il]}~~ 
indllf"t.ri'll·l ·djn Amtlfl. d. T'I,imhiţ.ic>ni. i 

r Il {'c priveşte Ol~>le ~'tIp1i!lllel1~t.a,r(!,la ~ 
mun<lit.orilDr f1'1l oC'ăZ'lHt de aC01'illa u~te uf 
că (Jre sllŢ)lemfflltlllre. ex('ep.t~î1\,d uzjlHele, oea'rl 
tk>n(>ază i'n oontrinwi'tMIe, se \'01' hee nn~ 
-o31iur,i ,de extremă l11{\voje, t .' 

1 
Traficul de cale fert 

româno-jugosIav I 
[eri Joi 23 NOC')l1Vrie a, c. -a avut!1oc o, 

rintă la SllboHta {Jugoslav:~a..)care a a~ 
scop iiloheerea urrej conven(iuni pentru l' 
direct de călători. bagaje şi mărfuri intre 
llia şi JugosJav;a. . 

Baze1le acestei OOl1Veentiuni.sunt &1 
ident~e cu acelea din conventia cu Cehoslu 
a!lume: taxele convenite se VOr incasa În il1:1I 
fiecărei ţări. aşa că pentru liniile române ~ 
plăti ta:7tele in lei iaT pentru Ju.goSilavÎ'a în .~ 

Nu ,se va admite Încasarea taxe!tor În mt 
cOnvertită. .: prâ, 

La această conferintă Îl fost delegat din'.. 
tea CfR. d. A, Tunescu şef de divizie d:n ! lex1 
cjnt comercial al Dtrec1iunct Gcnera\e Cf'R 
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~~~~~:~ienda ouă/or acaparate. 
ire, III v , 

INFORMA ŢIUNI. 
:hil'U 1 Jn oraşul asta n care 
ri,a, r Toata zitnapk>ufl;. • - Am anuntat in numărui nostru de ieri ma

te~e incendiu ce s'a produs J{)i sea'ra în moara 
'diln comuna Sântana, proprietatea hti Adam Zim

, mermann, Moara a ars ,complect. Paguba se ri
diCă la la 2 miHoane lei, 

nu v,. - S'a 'ntârnplat din mtamplare 
.ea l1l O 'ntâmplare foarte mare 
tli!eI'lO, Şi v',~o spun -si V'o.uă: 
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A căzut o foarte tare 
Şi cQmplect :păgubitoare 

Grinuină de ouă, . 
Cum s'a petrecut şi cum e 
Asta tlbputintă, 
Ş apoi fenomenu-anume 
Ce 'nsemnează~acum Şi cum O 
Socotit de şti{nţă, 

- Fiindd nu e lucru mic -
Eu cu mâna pe conştlintă 
Jur că nu~mi explic. 
Unii SPun că un ovrei 
C'o 'idee nouă, 
- Fiindcă ştiti c'aşa sunt ei -
A mâncat un sac de mei 
C'o gutuc nouă, 
Si v[izflndc'afară 
Plouă şi iar plmlă, 
A ple-..-:at ·1 al tarrl 
Ca să st.râng{l oua, 
Negustoru! meu Izsac 
Cu idee nouă. 
Mult ma'j vrednic ca un Dac, 
Negustorul meu Izsa,c, 
~c ~";llla din somn buimac 
Noaptea de l'a 2, 
Se 'nc{lIta 'n pantofi de ,lac 
Si-si f;\cea cuibar din frac 
Şi pornea s{[ OUrl, 

Şi fă(;;înd aSa Izsa.c, 
Oua după ouă, 
Nu din gJ,]1d în !!<Înd, pe p1a>e, 
Cum vă Parc VOU.l, 
Ci continuu ca un Dac, 
Seara Pilnia 9, 
Strâllse 11arhiIru 'ntr'un sac 
L:n YagOI1 de ouă •.• 
Insilîntr'o d:mineatii 
- Dis de di'mincati -
Profitân d de fapt.uil că 
Cerul era În ceată, 
Se gftndi si s'aPllcă 
Dis de dillli'ncată, 
S;I]e-ă'nlJ]ce sgomotos 
Cu Un gest mădnimos 
Peste Il oi în p':ată", 
Sili fi fost înloculluj, 
Altul mai 'Prevăzător. 
- Cam ca cine să vă spui? 
Uite chiar ca Dumnea,lui. 
N'avea m1lă de popor 
Si-şj pu.nea ouăle 'n 'Cud 
Să le aibă 'n viitor, 
fiindcă sUnt ouăle nui; 
In,.;ă uite DumneaJlui 
- fiindcă asta vream să spui 
Nu este - acaparMor, 

• 
Muncitorul Suga Petru orig-ittar din comuna 

Mârza (plasa lneu~ si in serv\)iu 11a 'f.abrica de 
cărămizi din hotarul BorşŞiebeşuhli a ieşit alaltă~ 
ieri. din această fabrică. cu o locomotivă, Din cauze 
ne'cunoscute locomotiva s'a rasturnat Şi muncitorul 
dzând sub ea a fost strivit, 

Taranul Midea Nichita din comulla Bcrindla 
s-eotând apă din fântână a căzut În aceasta Îne
cându-~e. Cad.a,vrul lui a putut fi scos deabia 
dll1pa trei ore din fântână. 

>li 

L1I11" 27 Noemvrie C., compania· Nh,ulcs~ll~ 
Buzău ct Mişll Fotino va da o reprezentatie tea
tra,l~lla Teatru'l or[\şenesc jucând .. Le~enda Co
roanei" piesă în versuri de Mircea Radulescu, 
jucată la serbărHe încoronării pe scena Teatru
lui National din Bucure~ti, 

Spectacolul va Începe Ctl: "Ginerile (Hui Pre
fect" comedie, 'localizare de P, Gusti. (lnceplltul 
la Ora 9 Precis). 

• 
HOIII:Î.lli,i <lin '\f'·,\'yo]'k !I'n r]('",+" r]ilrll 1 I'P:I llllni 

hll"t:d~llIi Th.e(jd'l~l'(' Roo'<(>\'r1I, fll"rpl'(\~('I(lill't(' :11 
:-Itat{']o],-ITllitc(', pOjlOl'lIll1i l'Cnll~,n_ 

Brlstul \··a fi {111~ În HOlll,'I'!l:i,a în lunlll Ff>lt1'!1'ir
I,i(' ln~;~ :;oi ,,<1 fi ':l~.CZ']lt Îln 'una d;:11 pjpte]r BW'Il 
I!'(>ştilol'. TIOIn:.În iid in \'" pW~'''I'k 311 fii('I1t. ,deja i'n· 
tn,hn'l'r I.fl1\·('J' Il 111 Il i rrnni'ln "ii Ih·~i!rn·rz(' 1"'!'n! 'lI'ili 

potl'i\-it,'pelll,]'l1 Inl,,",t şi "ii [,rililitii ţI, (k'C'dl\[l'1l1 

pjqei, ·('a ;;'j'trlpt')l'ul ,llillll'.I'li"lll :<;i-;;i pl.',lItii (w(' 
plu'nuri ~~xad(>. 

1 )('1r'g.aţ,ill.IIt."1 '" 'llI(,l'\'i<ahi .1-tl~ă ,din LlmrIN1. :'1 

pl'u'lllit. ~Iin ·:\I'I):<<,0\1a (1 Nj,rlio-t('k!.!'I'f'llllii în '(':Il'{' ,," 

"pl),nC', r>ll ppnt'l'll prinl:! ,(bt:i,dll]I;1 1111 lung' :;;il' 
(k llllli, a ]"(·îl1i('f'Pllt \ "lt('I'(O:1 d·p 'lllonor]p r1p ·nul' în 
lhlc'lili, 

Prj.n t l' '11 Il 11""1'81 :11 (', nl ~ i 1 i 1111 li ('r,mi",I'rjl"r 
popol'llllli, ('Olllj"HI,i,at.nI iiilllllllltnlol' 'a fost :;mto!'j
zat $11 ,ha<tii '1110]]0110 -tIp an·!". 

• 
Tll lI.J1.e]p "en'ln'li, ,(lr' olti(,f'i hill('i,nflll'llIajp 

"<' n)l'h('~k 'ile"pr,p n\lmili,('.l Jy]'j'nr\l,ld 1311l'hn 
Ştirhfli. la PI'f'';'('llpnt,ill !"{wÎC'tiitii .. Hf'.,;"iţ,a", 

{,h(~ti'lIn'0a \'·a fi rkf,j'lIi,t,;\· Iwt:ll't!tă in .l'llr~nl 
fl{'('~lt(\i lll;ni, înai1lllf' ·rle prima ';'f'rlîlltiî ,Il !('Oll"1i
l:hlhli. 

Zial'ul .. Pl"Hln~" rlin ('IiH4anltIÎlllopr,1 ,anunţă
~ră Rnw'l"llI1'll ekn ,dp tW()l1r] '('Il ,rp] j·llg'mla\· ni fat'(' 

lliCi 11 iÎ ,r!(\!lWl'''llr'j l,a ~ofÎ'a, i,n ~eg'iî'tn'l'ă ('Il ,Hl'n t'itia 
{le hwnde lmlgal'l(l În Traei'a O('i\:((kntală, 

H1lpă ,.Pfod{)~" n('e.~te bamlfl,e au de\'enit 1(1f~". 
tn' ;1(' nlllnH"'J'jm~ Î'll nIt 1'ln111 ,t,iIllJl :;>Î [I,kwa "'Mf'lf' 
În Tl1a('ja (>.C'r,jn('"1l taI ii , Ci din contră, Jocru rar. 

Et .cu fapta Dumnealui, • 
V'a rămâne legenda,r, Zj,lll"('le dohrogc'nl(' ,arhw lIl'mătoHI-ea ş.tire: 
Făcând probă QTjŞi cui, .,ALlll,tăeri fllIpă n,meazj 'J'eg'ele parllnnil,or Ido-
Că e si mnani<tar. hrog'elH\ '1(>~titll'l VârllllJll, Il!. ~fi,rl.!ri Î1wă odată in. 
In oraşu ăsta 'n care ca.pa(,itatea Ol'#jIlnIizatiei nOîlstl'e pol i,ţ.i.eneţlt i, 
Toată ziua pllOUă, ,'EI aait.:lel'!,t pe ndmi'ni>1tl'ntMlll pliiţ.(!i Ca;.:im-
f'aptwl, că plouă Ş'l-o mare ['l(\R. ea're Itll'(l('ea pol-iill pR.dlll'ca Ra'balrla~uhl,i în. 

.' GMlldină d,c ouă, dmm ~<;p.r.e T\11~'i{'li1. 
• \... lE-<o ••• iOhIestiune oouă •• .;, Dnpii·re rIn ·d·r~ht'ii'('.M pÎini! lari!!ma7iL n'a la-
Cum s'a petrecut ş[ cUlm e sat să-şi rontinl1lO ,ft1"l1nl1ll. ilnt~I·7.i;0fl'nd vl<1:lhi'1I1IlÎ 
Asta cu Plrtintă, - F\lI'h 'ameninţ.aN.' - Ide a. hn;prlllllmnaC'elnÎ jefu.it 
$i-a~ dienbmetjlr'a,nmne Vl'{"-D h~li!Il.ă, 

Ce 'nsemnea1ză-acum şi .cum e .1anld.aI'mii. ca tt"t.(Iea'llnlll. au "perrart ~ă Ţlllmă 
Socotit de) 'Sii.Lntă, mâna pe b~ml(1it: :onr an bMin,t zalfhmJli'r trukI(' rit-
Si de doctori, - zic: dwrei. It,jmp de 2 ~l-e", . 
Eu c~mâna Pe conştiintă • 
Jur că nu'" mi explic. .Jrnn GoldbpI'9, ,('IlmOi'X'lllt.nl pl'of(,>'tOr ,rtlO limha 
Si-.or' $î cât m'Oj ocO$i !românii, fl'1an~ză. gel'll1lâ:nă şi .engleză, pentru Î'Il-
Si m'oi da de-a dUTa'. cepittol"i şi .anmi'la.t1Î (literatura şi {'ore<;PQn~l'8rJotă 
Si eri cât m'of ostăni <'OmerdJlllli)în .dl()l1î'n~a Ide ta. efii câ1, n\l~,i 'Ol'l1'lt ('Il 

Si mi-.oi ba te gu r a, ,noecnJt ni mi toru 1 săn ItJalent ,d.c pl1(~d a,l1S. ,.amrtlll1<ţă 
,111' Tot nu se va lămuli, .că orj<'e doamne, ,domn i şoo.re. domni ~i el-evil 
, j DaCă şi "'aStăzi v' a "mai fi. şoofllelm fi'i I'ă I~c:ehi~re de vÎkJlt1i,. şi fă r ă ('lmoş-

Il 

pai, 3. 

hrni. să :"('J'k-. ~ă t'J('t.oa~;('ă, l'ă ,c'OnooPOM('be şi să 
"f' pxpninl- u,~or .-;'1 (':OreClt în hmlJa straină, 

După a,eooa,şi rmet{)dăprodlUU ~i IlIJOOloM Nn 

dor~ ~ă în\"f'ţ.c ll1]rmai a \'Orbi, ~trada Em~nest'u 
9, IL et. (I).e[lk Fe1'(mC). 

linistrul de interne in Irad. 
- Conferinta ptefeciUor din Ardeal. -

reni ,rI imiuoaţ.ă ,La orele 9 ~i 40 'a &)siJt illa A rad 
Illini""trul d-e int!(~rn{l 'o' gener,ll.l Arthur Văito
'lJlIJn·u. 

1 Il gară ,d,g'{JU€NlIl Vă~t.oi'31IlJU, a fost îllitIJ,m
pi wat de prefectu'l .i Uld-etu:Jui,.d, ,i.llspaetor g'OIl{'
raI UeorgCi'oCll. pdmarul onaşulni id, dr, 1. Itvbu, 
l)J'd('l('tnlp~)l'itiei Ovi.diu Grtiltt>a, Imemhl'i,j oomi
rctului ol'ţ(la~tllizati{'j Libcr.ale din Ioealita.te, ('A.Jn

d:u"i de pl'e~dil\,t(~le ,1I1!:e:<tei oJ'g,a'lliZlatii, dnul dr. 
Ameil ])mnian, 

Dela g:uă el. mlîni1'otl'U ,de i'utcl'll.e a· mCI'S la 
Pl'·C'fectWl'll j·llldetllJni,\lnd~ îl ·a,;,t{'pt,au pc ,LI, mi
Iti~trll, toţ.i Jll'efeo~ii j'uldetelDrdin A.l.doal. ah
~eJ)lttlll(1 llumai p]X'foetull .ill,dl('~ldllil'aNl"&'\'{"]'<:'u 
~i ;::{,f'la al Cjll(,llllli. {'ari 'au fo"t îllJpicli«',ati a 
:;o~i la t.~mp 'la Al,,,,d - <C1II1\'oo:11ţ.i \.a eOllfer,intii 
pelltru zi'll,a ,de ieri, 

('lmferilJlţa 1}J'(,f(x·tj!or a tilmt illlali:nt-c ·d~ ma,;; 
pi'lnă la o]'(>!·e 1. ~i apui ':',lI hll<l,t ,tIl<l)1<l Î'n ,['e"t.al,l'an 
[rul otl'luilli .,( \'Ilt.r,al". 

('0111'(:1' j'll ta lwef('('ţ.ill,. l' la.('olliti llU at :(lll.pii IIl1<l"ii 

]1.;1 M{'lr ..j. ~i jnnliÎ'tat,(', dlll"ltHd P<'1II1. »Oar,a ,].a 0,1-

r('}f' 7. 
n, 111 i 11<: ~ t I'll (1(, i 11 te]~II(' a J :~, i mit rl n pa arJ(la "t J 

p<' Jl]e'lII ln'i,j {'iHl1ttot\l]lli ol'gwuilJaJ\.iei !ibel'al·e din 
lopalitate, ('Il ('al'E' ':":1 î'll:ll~-iJllllt Itli'lll'p îndelungat. 

1)_ lllini,;tl'll Y:lttoÎI;lIlll ;) pri'llJit in umnă 1)f1 
r-r pn'Z('ll t',UlI ţi i PI'f',,,(,i -dinl lu('"lii:t,a,t8_ 

La lntl'{'IJ:lrile 1'(' j-':'<l111 i!{he;:al ·rI, nlin1,',ltI'l1, .1 -
.-!C'l-Ia,ntt, '('Il a (']ll'mat pe t"ti ,prl'f('(·tii ,din :\ Nlnal "
la ,\ 1":1,,) l,a ,) (")l]JP1~intii !>t'11tJ'11 1,[ j,nt<l.l·i !C'g'ii.r-1I1'ilp 
('f' .tl'ohlle "ii exi;:tt~ între lIIi'lli"Wl' :;;i pn"fed,.[ 11('-.) 
pa rh"i,<ll' ,de a lUI pa !'te lilt re pn·f('('(,,; i în-;,i7i, 

TII (~.m('j'iIHt~ fYl'dm'tilol' ",'a «Ii:-;I'ubt Î !I.t 1'(' al
telp l'efol'llHI lldminist,l'atidi, 

Hup(1 1I1~()1{' n rinul Illjltli"t.I'1I R{i!l{'I',al "ill!!."· 
iallll s'a restr.Îns cu acc(\!eratul la BUCllrc~!i. 

Preţul gazului metan. 
O decizie apărută în "Monitoru'l Oficial" nr. 

186 din 21 Noemvr:'e stabileşte că preturile fixate 
::;i actua1lmcntc în vigoare, pentru gazu,] mdal! 
produs)a exploatările Statului dela Sărmăsc:; 
precum şi cele ale SociehWi Un-g-are de gaz me
tan (lf, F., GJ riÎmân v,dab:.Jc, până ,la .31 Decem
Vrie 1922. 

Aceste Preturi sunt: 
PrMul $!i2IZU!tli furnizat I1zinelor Solvay-Tur

da se fjxe·az[lla sonda Sărmltşel Cll 6 (şease) 
bani metru cub. 

Societatea ungară de gaz (U. E ,G,)suh adm\' 
nistra~ia ~eqUJestriţ~ este lauror,izată a încas.a' 4 
(patrll) b~li de m. 'C, transportat prin <conductele 
Bazna-Medi,aş şi Sa,roş-DiciQsânmărtin; Pretu. 
r:~e din tarif înt-e'legându~se Ja schelă, 

BURSA. • 
Ziirkh, 23 Nov. ~()e$dliderea), Ber"~l 86250, New

York 537, Londra 2415, Paris 3900, Milano 2505, Praga 
1695, Budapesta 02250, Agram 195, Varşovia 00350, 
Viena 74, coroane stampilate 76. 

Bucureşti, 23 Noemvrie. Devize: Paris 1115. Lon
dra 698, New-York 159, Italia 725, Elvetia 2925, Praga 
500. Viena 2]50, Berlin 250, Budapesta '650" Valute: 
mărci 300, leva J 10, sterline 705. franci francez} ltlR. 
franci elveţieni 2950, ~ire i'taljme 725, dinari 245. do
lari 159, napoleon 560, coroane autsriace 24, ct.lroane 
ungare ltlsO, socol 500. 

1"rad, 23 Noemvrie, Dotari 160, mărci 003, socol 5. 
dinari 2,20, franci francezi] 1.50. coroone un~are 

00650, Plăti: Budapesta 15.20. Viena 450, Berlin 000275, 
Praga 5,02. 1 , Scumpă .•• J>răiiură SOC - BIS_ ,t,in~e .a~lţcrio.are, vor fi in stlllR'C ca după 5-6 rnf----M-____ ~ __ ~~ __ ~ __ · •• ~ ____ MM __ ~ ____________________________ ~ ____________________________________ k ______________ ~ ________ _ 

fi: prăvălia 
111exlile 
"'R Pascu sI Nicolits , 

'iata Cated·raJ-.I (Tikoli·ter) 8. Se vând cele mai moderne şi ieftine stofe. 
pânză, zephir. batisf. cârpe, dantele, ată de tesut. stofe bărbăteşti etr~ 

l 
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TELEGRAME, 

Lucrările Confer~nţel dela Lausanne 
- CHESTIUNEA TRACIEI. -

LAUSANNE. - Comisia pentru afacerile o· 
rientale Intrunindu-se sub prezidentla lordului 
Cu rSon , a discutat chestlunea frontierei Traciei. 
]smet Paşa a făcut cunoscute pretentiile Turci
lor. cari cer să stabilească front'era din 1913 a 
Tracici apusene. Venizelos s'a declarat involt a 
ceda Turciei frontiera din 1915. Ministrul de ex-
terne ju~oslav Nincicî propune ca fronticril râul 
Marita şi cere :plehis.-::it şi o zonă neutrii. Mini~
traI de externe al Rom,Înie,' d. Duca,' ~e ataseaz:i 
propunerii dlui Nîncid. 

V,el1 tzc!{)s a fiicnt tin exp(lzell mai (:l1l1g ai 
situatiei dezolante a Greciei, datorită Înt{\arcerii lege· 
lui Constantin. Ismet Paşa, pentru le~itil11area revend'· 
carilor TurcinÎ, a expus motive i~torice. -- D'~C:lIj,l 

continu;l. (Radcr.L 

Dela Consiliul de miniştrii 
lH'(,l'TI EŞTT. - A;t,i :Il R\'n1 jO{'lW ('n~l"iliil 

de 111 i li"i~t l' i j'll ~ll'{, f"a ,]<i."l·l1tait -IIi'1111 l'a p.]'f,j1vtf'
]m' rIe legi ('1!1'j Yf}l' fi 1l~]ll,~e în "f'"innf\~ I '<li" 1:,. 
Iilt 'lJ ta di re ;;'0 "a ,1, _,(' 11 jid.,. ( H<:1,!-" ,.") 

Deschiderea Parlamentu'ui German. 
DEH LI X. ;\xi S<'tl(';""hille 1'âl'l,1J1nent1l1 . Q'l'!'. 

mal! (~!l ('"IT(' ('('llz,ilUn{· ,;<,.flll n"lllHj gm'erll. ,1:: ::1 
t "H1IO, i.,;,i \',\ eXjJu'lIe pn.gl'lilllllll. ' (1{,<l~1<)1') 

SOLIDARITATEA 

Declaraţiile dlui B. Mussolin', 
- RELATIILe fRANCQ-ITALIENE, -

Vineri, 24 Nocm"Tle In I 

I Noul şef al Partidului Muncitoresc en~U 
L Q N D R A. - MacdonaId a: fost procl_ O N 

şef ,a,l paTithd'uJui 1flun{'jtore-.~ f'1l1g1ez. '(Radt 
================================_n I 

ŞTI ~I T E A T R A L Ejum. 
trei I 

PARIS. - Primul ministru itaHan Musso!:ni 
a acordat ziarului "Matîn" un interview în care 
a SPll~1 :că nemwltumirea Frantei provocată de 
trar.atul de pace e just'ficată, Război 11'1 ar fi tre-
hUlt COntinuat până la sfârşitw lUi firsec. care ar RelJerforiul săpU mânit 'ar . 

fi avut ca urmare naturală pentru Franta: Ber- VINI:RI. - "MIreasa d.in tIamburg" (Ab.-
!inul: .pentru Italia: Viena si Buda,pe-sta. SÂMBĂTĂ.·- "Slovacl~l ciurar" (Ab. C;LEF 

MussoJini .a constatat cu oca2t~a călătoriei sale Inceputul la ora 7 şi juru .. La Ofl<l 10 şi j, 
în Germania. că acolo nu Se cam vede că Ger- piesa "N'ai ceva de yămuit?". "--
manii ar fi disPUş.i să plătească reparaţi~le. dim- DUMINECĂ - Matineu: "Floarea de ,.-
Mtrid dispoz,''tia e foarne ostilă Italiei şi frante i. Seara: "SlovalCul ciurar". Inceputul La orele' 
Mllssolini a ma'Î adăogat, relativ ).a s:tuatia din jum. La orele 10 şi juru. Cabaret senzaţion~on1 
Oermania, că partidul conservator /german lu- ~ 

crează i'rmprellnă cu comunistii rusi. dar această Redactor respolls.'3bi~: LAURf~T[U LU~ 
mişcare va găSi în fata ei civiliz,atia apu.seană. C t D N\AOER emz,tJ\ra: r. .I. Du 1 ne ac:eea e mare nevoe de alianta franco-be1 4 

~ x v ----------------II!,'lg,· $.';j'ma-jtalian<t, care să servească aoar,area ·co- I 
. mună. Aceeaşi es.te situatia Si în ce priveşte eve- Institutul de vaccinare ţtorul' I njmc'1teit: d'l1 Orient. La sfâr.'1Jtul 'conVIOrhirii au I 
nrimuJ mi!1 istl1u italian a declarat că Între fran~ 1. t 
t::t 5;\ halia VOr urma tratative În \1cd,erea Înche- dr. SSfir Pasca lt.I~1 
icrn unei cOlwentii militare. 

Fr8nţa Îşi recheamă ministrul deJa 
Bucuresti. 

BUCURF.STf. - Ministrul Frantei la BUCl!4 

reştj tii Daechne,r. a fost rechemat. Suocesoru1 
dsa,le n'a fo~t încă numit. Atawtu.} mvlitar francez, 
~encrallll Petin a fost dCJsemenea. rechemat. 

A rad, Piaţa Avram Iancu r\o 2r5jit, 
,USa-Il 

_(I\,.i cl 
: Pe 

, eils 
Lieferează, la comandă. vaCcpn'z( 
contra vărsatului la porci şi (('lase 

( (,Z~I 

(Rador.) ~--------------""\i('t'lt, 

-41;- ,('reSt 

~.' .. ·2 ~AQ~â$~~~~!'J!~~P-~~Â~ÂÂ~ll:,~.Ie~; 
"'- -_ ' , Spr 

Fiind aprovizionat cu cele mai moderne nl8şini din străinătate şi patrie 

ca: maşini .de cules, D18şini de tipar, 1I13şini de tăiat şi maşini de văr-

sat clişee pree.um şi cu cele mai moderne litere, primeşte spre execu·· 

tare tot felul de opuri, reviste," foi, placate, r~gistre, tipărituri. pentru 

autorităţi, bănci şi 

. şi 'pentru petreceri. 

. . . , . 

societăţi, preClun şi invitări pentru logodnă, cununie 
, . - , 

-"-<\..nunţuri funebrale 8e execută cu cea mai mare urgenţă • 

Preţuri Dloderate.' 
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