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: Cluj ul pentru J.yram Iancu 

1 
_\z;i,' DlIlUiJlecă, în ClujuL' llegru al tn'

'utuilli nostnl, unde eram chemaţi doar 
Iwntru a fi dojeniti. batjocoriţi şi o~â.n
~iţ,i la tet'llrllit~l., <Îrl Clujul ullrerilm' şiumi
~l'ilor de ieri şi al 1l11111eii şi sufletului ro
b1Cmcsc de UZii. ~e sărbMol'l'·7te. printr'un 
(~mare re-stind. ami,ntirea unui Jerou al 

lrecnl111Ui nostru: .\vr<lull Tancu, al cărui 
J;mil~("lltenal" dt'la 1ll0arl(>1 se împlineşte 
J:Ulil, 

.1 Artjştii-dela r1.\.at.rul ~aţ.i()llal şi elela 
~)p('ra. BOIlHl.nă vor adu('e prinosul I{)r 

JCl<Stului Rege. D.:l ~loţi!or. C(lrp a lupt.at, 'a 

Ifţsll{erit a.c!im{'·, UI4?8PUS de <lc!ilJllC, pen,trn 
-flesrbir{>(t aCf,~tui l1-eoUIl1., 

~. In ora:Jlll conţilor şi barunilor srttui şi 
~L'ţi de orgoliu ~i dl" tr(mdăyie,ill oraşul 
~1.11d(' se dllcea şi se pl·[\.păde<1 munca a,s-

ră. şi rodnică a .,yalahulni:' zdrr-ntos şi 
hhntllHl - a·colo a.-;Ulzi se sărbrltor(l~te;,l
llintirra sfânt.ii a Ini Anam Iancll. pc 
arc brazii rmmtilor, muIe s'a născut. l'au 
m'ăt:at 8ă fit> drept c:a ri. stAneill', ~[l. fin 
are ca ele şi :-;1t nil Si€' plf'ce în f:tţa ll'l

nănui. 

N"u pesLe multă \Ttllle Clujnl 'llost.rn 
'luJul prezeJlitului şi Clujul viitonI!l1i, al 
.nttlţării. al clIl'ajl1hii şi-a lllllllCii romtv 
Jl'şti. ya r:rcşte, va înălţa, 111 inijloGll1 lui, 
Il inimla lui, în broll1. ol'i in piat6't\ f,hi
mI aceluia care n'a anlr. aHo bllcnrii de
'ilt bll<'Oriile np~Hnlll\1i ,.;(:Iu. n'a C1.Yllt alte 
t~piral:ii dC'cAt. a"piratiil(~ p()pol~nl\1i ro:rn[l-
ese (lin Ard(~a.l şi n'a t1,Yut alte dureri (1('
it durerile maxi. srrtsidoare: durel'ilf" . , 
H.:amului acestuia. 

ZIAR INDEPENDENT 
, 

Parlamentul. 
Şedinta Camerii dela 1 Dec. 1922. -

PrB.-;eclintele :d.oochide şodinţa 1a ora 3 şi j:u.m: 

d: a., ÎJll pre7.ffl1~a .Hor minişt:l'.i gell:: VăitoÎ,l'nu, 

(},~fiLrZef:'(.'ll, I: Th, Fl'Or~u, dr: C. Al1gh{lloSC"u, 
]. Xi;stor, g<>n: )[ălxlăr("8{)u şi V. Brătâallu. 

După forl1l'a.1i't.ăţ,ile obi:;muite .el: Gr. [H.l/iml 

(ţălrăniflit) citeşt.e o d!{,(iha.l'uţie în IllillIl1lelc l"-alrt.i
dnhl'i ţă,rihlJelSC c'll Iprilcjul 'l"eÎnt<:ial1eel1ii 'padannen 
t.al'ilm ţărănişti Îln Oameră. 

n: c. AlimăIl('ş{eallu înlt,reabă guvernul şi un 
speoi'al pe ~nÎ11i"trlll,dc război, idlU~.ă este alcwăl'1\t 
di >le iilitenţ.i{)l)(·.a:ză sa se facă o bază navalit mi
Ii t aII" li în l:wyr tn1l1 CaM tamţla. 

D: m:il1ist,l"ll. gen. G.· J[ărdăreSClL răspunde 

eu într'arl(\yrur guy·ernu] VlQiBşt.e să trarnsforme 
pnTlt~ll CUll.sta'nţ.a î·nmr'o bază 'u<anllă militari, dar 
că aOC'easua 1ll:«'~ită bamli ~i tomp Î1l.rJ.ehmgJUt.. 

In orj('e ('az prooot111 gnv(U'llli\.lluli nu:preju.di
<,iază (' LI 11 i:mic lKfI't u1 ('olller'ci al al COJ1,st,:mte:'i. 

D, 1. P o po t' ic i eXlpIU'11 e iS'i t'll'a ţ,ia ')J'reC'..a.1: ă ta 1u
cr~~ril()rr dr.]a An\!'na ,~i {'eI'O mă~uri împot.rjn. 
i1i."pedm·lil'l1;i lJllul1('ii pe c.are îl î:u\"i1l11l'cşt.e de' 
părtlin i re. 

n: mini~t.l'u .lfii,.zescll ră"jHUl1iclc {'ii {~llnon-:tle" 

hl'~rul'ile ,;Ii eli 'll ord<)nat o ancll(\tă. ,"-

D. Balane8cu anlmţă o interpelare lin chestia 
de"păgu hi l'il~Jr de ri'izholi şi 1x\(,;îl1..3titu,irea l'egÎ-u
n îJ.ffl' rlă~l'liate .de războI. 

D: mÎn,L;:;t.rn Vint i hî. JJ răI iall u. I'Ol!lgă pe .depn

kţi "il tlroaoC'ă Înaillit{\ .de .cel~ eâot,o"a zile ,de '-<1-
{'[mtii P(1 '0an'C le ia Ua,fll811a, T)(' Ja bir<)lUl 'udllmănii 
ca "ăia cîltc U11 {'xcmll~lt;lIl' din fIl'l().{'..(',t,uldB 1.pgc 
jlHlt'rn lun1ifi~'.a11ea şi rcf{)rm:a i.mpozi:telor, 'P'€' Ollll'C 

~ă-l 8t:11,di(\ze i'n llOO:"te zile ,de vUof'Jl'Tlţ.iL 

• '" $ ."" 
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Violentele dela Cluj. 
Dintr'un sochtrism ,,;trÎlmt (,Dlnf(\~iol1.a1 Slt.Il-

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1!a 

Inserţlunile S8 primesc 

la administraţie ,i la 

Agen1ii1e de publicitate 

Marile puteri c~tra Germania 
PARIS. - Conferinta MarilOr Puteri a adre

sat o notă Germaniei, în urma refuzulrtti a.,;esteia 
de a împlini conditiile scadente 1a 10 Deccmvrie 
Şi în chestia in.,;ichcntelDr dela Stettin şi Passau. 
Conferinta M.ar:lor Puteri, în a dDua notă către 
Gel'm~mi;a. prcniu,de {"li aOOal'it.a să doa ~t·i,..,1ialCţiI1 
cerută, În caz contrar vor aplica noui sanctilmi 
şi mai grave. Cele două oraŞe trebue să ,plătească: 
fieC<1.re câte 500.000 ,mărci în aur, În caz contrar 
aceste sume se vOr Încasa dela populaţia terito
riilDr ocllŢ)ale de fra.ncezi şi în sarcina g'lIvcrnului 
german. Conferinta a mai d.~cis~ să schimbe co
misia de control cu o comisie militară,ceeace a 
provocat protestul GeTman-iei, pentru care comisia " 
militară înseamnă noui sarcini. - (RadDr) • 
• I $ cP " "taV.· $'" aA • ..-.. 

Partidul National şi lucrările 
Corpurilor legiuitoare. 

L Ziaru~ ~ "Vi LtoT'l6" anunţă, c~ Parl.amentarii i Part~dului National se vor reintoarce în curând 
i în Parlament. Şt;rea nu este exactă. Adunarea 
1 Partidului NaţjcmaJ .dela Cluj n'a desbătut În aI mflllunFme aceasta chestiune. Cu si~llrantă Par-

I
lall1cntari~ nu vor participa la lucrările corpuri
lor lcgiu;toare până la c{)l1gresul dela Alba-Iulia. 
S'a h'tsat cOll.g:nc<ult~i oompctinta de a hl!a o hotă-
râre definitivă, . 

In cercurile guvernamentale se svoneste, că 
ar domina intentia de a ~e declara vacante toate 
locurile ocupate de ()l)oziţia care refuză să intre 
În Parlament. fiindcă PaTtidul Nat'<mal nu s'a 
rostit dcfin'Hi'V aSUI)Ta în..trărei S<JiUI ·nelîntra rei. 

este sigur că majoritatile Parlamentare nu vor 
pune în discute această chesthmc până .ce con
gresul dela Alba-Iulia nu va 1ua aVtudinea a$tcp
tată. . 

b'Y .... e. . ...,' .a. 
Societatea de cultura laeedo-Roma.nă· 

l'("prl'7.ffil ta nt a tll't1l'l'O r {'onnl111 tă.ţlL lor rom îmc')-'ÎlÎ 
I(l,in Pt~ni~l,"mla Bal«ani<'ă. În nlllll1cl<e" pop.,ruluri 
l'Ol1l:îTI {lin ~JIlN\tlfmÎla, 'a t.rim;,", î:n zi'ua de 28 No· 
l'lJ\\Tie ~·rt:. P.reş\Xli'l1ţ.i.ei ('{mfcr,ialt,ei{lola. Lau
san:iH.', u\rl1lătoal'~ t,degna;mă; 
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4 Cmseut în atmosera e(>l-o lăsase sufle
. \Il şi lupt.a. lui Hori,a. Clo'5ea şi Crişan. 
'\vnm1 Iancu a CUnOi-1Cllt baJjocura străi
mIni brutal, a cunoscut. ,înfrlgurările ma
rilor hotărâri şi heţ.ia birllintii. - A eu
lOSCut. de pe buze imperialB: Al incillna ... 
şi cu dispreţ, rupt de dureri, s'a deprutat 
de cuibul Fă,răclelRgli. 

.dcnţiă de mlt,ÎiOn.aI~J\at(l eVT«ia~H dt'la facultatea 

{le 1U('!(lieÎnă ldJi.n Cl:uj (ealm 70 ~~ ,dintre uni,'Ol'
,~jtar.i,i md<lici'11i~i) (le aool'd ou .oomu'ni'lat.ea 0-

v!"eja,<;('ă (1im tllICol o.raş, Ullll Î'llgoouiau (')a .Pic' ;me
.';(·loe de dj,;.;e,('ţ;ie ale lm,t.it.n.t~lltli de .a'Ulaoomie ",ii' 
fi~ Rd11se dodt ('J3.rlane creştine! 

.,P()pl~rI11 ma('eUQ-.rolllan, lmptl\a.'IHhl1ut în mod 
im p 1'<'1).1' i Il ('·u t·o-vIa h, l~qH~I'~n tla n,tp r i n8o<~i!etll
!lea deC'uu t.Luă ,m~wedwr(}mî"Ilă, :f..a;oe apol la celle 
mai îl1'al,f.e !'oCutliment<,> de ,dJl'eptate ~ id<o nUl:!llIlli, 

h.t.eale COllf<'t'ffilţei :E·\lI1X-\perw., Î'n,nrllJl1\i t~l 1<a 
L A ŢT.8 A X X E pentru Ialplicl1.r.ea ang1aj:a
llH:mt,ulni ~,li'llnn lu.at. din pal'lte:a Serbi.ei, Gr.eo
<'iei Şti Blllrg~miei in('ă, {~la t.nll,abu l.Jlim Hll.3, de 
a-le a",ig\lr~r ~l,nt.on()·lll,i1i rdigioo .. ă ş.i şeo]lllrll, pre
('UUl şi lUli Ş('f TOl1gtÎOS projH'hl, în fiooa re &in 
;tt~ .. t(: tii"!'i;' 1l1lga.j1dou,ent răm.!l.;.; 'Pîmăa~tăzi 11~
p 1j".'îlt", 

K 
.< 

Ca un $.imbol al tre.t'utului no~trn întu
necat şi furtunos, Clujul ya adăposti in 

. curând st.at.uÎa lui Avram I::mcu, cel pro
S,mvit în eânte.ce de.-un popor dOl1nic de 
ltbcrtate, bun şi ră.bdător. . 

.Fiii şi nepoţii Io,,;,hloriobagi pc cari 
ChljU] de azi şi de m,l,nH ii va adăposti Îl1 
tre zidurile lui, trecâ.nd zi de zi pe l~l,ngă 
nceast.ă sbatuie. a trecu hllui nostru dp 

. j€Tt.fe, în drLLmul lor spre şcoală sau spre 
I'RSă, se vor simţi 111 <l j tari, vOJ"p5..<;i mai 
~!guri spI'e :Ull viit,or de 1~b;lllzi şi d~ ('on
t ll1ll.ă înălt~Te cultUl1a.lă. 

Azi, 'Clujul- român€'lsc, Cllljlll nă,dcjdi
.. lor llOU'Itre, .sărbătorC'şte amintirea mmi ij !~ep:e Rl energiţ>i rOlnâne.5t.i: A uram 1 alU'lI. 

..i 

1 n vrmOO acol1.';ta de llcrmzirtat.e gon.erală şi 

de â.p:lÎltaţli .st.lldcnt~ti .anti.semjte la toate' uni
Ye'r,.,itlitile din vecinfita:tO:t Ulp·use.wnă, tlt-ebui~'l fă

el~t t.ot.u 1 ("01\ să He m'i t,e (ll'Î (~ oeazie de 'It .se ;p1'o· 
du{'e oio(miri ş.~ La noi. 

A('('''.5t tapt, P.l"t;'C'ltLI11 ş.i arii t.ndinea l'iÎzl)(ji'll icfi 
a );tlbl'OOO!t.enen,tlllui Rosnel' ~tad~nt ('Ineu, eatre '3. 

!WOS sa:bia î'neant.ro. m.anjfestanţilor, atlJ fo..<j.t oolc 
dD1Iă :I'll(')'tiye cturi ali ÎlllIpiin.s fl,tuclell'ţim(~'\ din 
C1nj să ]oY0a .. ('ă pe tHO"'llJer ~~a O\~a(lneze eafeJtd:e-lc 

,.'Mct.ropal" şi "Park" ~e oYl'ei .şi să ·d.cYtaf'teze 
.redia.~'\Iila ziaa-ului U j Kel'Ot. 

Cea, maÎnane gr{·şală a "t,udol1ţimoi est(' l'a 
a (levlL ... tat I'e'd 'lwţ.ia 11111 ci f(li ·a .că:reia at~t.ll'dli'lle 

e--"te foa:rte C.(Il"E"Ctă ia~.ă :de int.eJ'('~le ,<;t:,'lIt,nlui ~i 

cn:1t.uT'-a româl1(1aS<'~1. "Uj Relet" a cmldam'inat şo
vi ni!>.llllU 1 CYl'8jl()f a.simil9Jţ.i {k eu1t'Ul<a un.gurească 

d(>('i aj.nta 0pElra Ide d'('"în.străillare 'il. Al'(bJaluhJ;i. 

O eop.je {le :]10 aooast.ă le]Ieg:.r,;ună a fost exp{;
dintii ,dluii 1. DlK'.a; primud !delog.at .mm:m la 
.c(lllferint3 Hlll'Opoonă idim I.au,~l1nc. .. " tA' . - . , se, '$ , . 

Lucr~rile Conferintei dela Lausanne. 
7,(IIU<(I//ll(': - T 11 Ş('d~llţ.a ,de (I1'i ';l('.onf('ri'llţei 

X.anscna propus C'O'Tl1,i;sipi tel'i1torw.1K;să se ia în 
dj<:c'uţ.ie ~i chestia ~('hi11ibu1tHi de priron/ien·i, a0QIl'

(litlldn-;:.e filwij in. în '11,("E'a"'tă dilWVifl, !\tl'ăK1urinţe-

,1;,. 

~ 
> 

r 
r': r 
~ 
r 
r 
.~. 

l ~ 
;,,! 
~' 

,. , 
", 
~~. 

lor 1.ig:(ji X aţinlli19"l": hmcl Pa.şa a w)rbit imrpo
tlj\1a R"<"c,;tei {·.81'Cr,Î. Tm.10i'll 11cf,iind ,m,embră In 
I.ig'<'l ~ 3ţ,jlJlnik,r, 1..o1'(l Cm'ZH11 a eer·ut ocm·fm'\Cn
tei;:.n ~rahe;lS1'ă ,,,oht~iO'n:!ltr(>a (1 ha<:lti uni i ,mllJ1(.".·ită- ,.t 
(i1m: Ven jzel-08 8'aalătllrat Pl':(iJ,)uillel'ii lui Cur
I'f!ll. (lbdor), 

p.\1n::-::·....,:. .. P«>bit }l,uisri,C'nl! (> informat că 
nC11~l1' T.aw \'a p.opune Cvnf€ol'inţci ~ă fie .ae>4:H~ 
1111 lll{)ratorin d(,.o hmă (h:'rman.if'i, (H-a1dor). l-

I 
Px-eţul unui exeDl.plax- 1.. Lt;u. 60 ba.ni. 
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Darul Voivozilor. 
P(l~m istoric tnlr'un aci de ŞTEfAN B~l("EŞT'. 

In ParadL'>. Scena reprezint\i un boschet de 
meri În flori ţi. • 

La ri'(hca:l'ea oortinei. AVram Ia'ncu se găse
şte singur În scenă. 

J ntrfî TlIdor rhf.(limii'P.~c!l ~i Un;m'ol'MIJIt 
Con.~tantil1. , , ) 

TUDOR. 

Nu'ntelell: de ce eşti astăzi, lancule, aşa tăcut ... 
Dus pe gânduri Si tot s5nswr Si atâta de-abătut ... 

BRÂNCOVEANU. 

Par'cii ~1I stiu cum (1 aStăzi, ai "drePtate şi mă mir ... 

IANCU. 

Brâncovclle Constalltine. Tudore din Vladimir. 
Nu sunt trist. ·de ... I1U ştiu, ... uite am visat un vis 

[frumos - -
Stam CII lt1ama si cu tata-ac as 'În Vidra mea de ios. 
eram m:c Cll parul galben cum e aurul la Brad, 
Si cioplea.m la gura sobii La o lingură de blrad. 
La fereastra biata mama lân1/:il doi fratânl mai miC:, 
Dapăna pe raschltoare niste sculuri de arnici. 
farii tata 1,ingă mine parcă'1 văd Într'adevăr. 

ftll':Îl1a plân1/:,Înd o doină ciocănind .Ia U11 ciubă,r. 

Si spunea in cântec tata: .. Muntii nostri aur poartă. 

Oar RumânH mor de foame si cersesc din poartă'u 

." r poartă". 
Ca un ful9,'er 'dintr'odată mi-a iucat ceva prin minte: 
Am văzut zbucnind o pară şi un drum desch:s 'nainte, 
Si'ndemnat de-un 1/:las in care clocotea ceva de ură, 
l-am spus tatei dintr'odată: Să m;i 'dai la 'nvătătură! 
Vrtam s'aj\ln~ judeţ $i'n urmă să Împart dreotatca'n 

[lume, 
Si plecai la scoli cu dndul. ca să văz la lege cum e 
La 'Abrud, la Blai.,. o, Clujul si de-aici la Odorhei, 
Ca sit pot să fiu în urmă de folos la Motii mei. 

Da'n curând, văzui că legea nu te-ajută la nimic, 
Când te "ede roh la altul Si te stie cll esti mic ... 
SI-asvâ·rlilld la 'Tablă. lej!;ea. ca pe-o sdreantă În 

[ogradă, 

Am iurat s'o schimb pe viată 1ogodlndu-mă cu-o spadă. 

. I1RĂNCOVEANU. 

Când te-apasii nedreptatea site frângi de-amor si 
[trudă, 

Până nu ridici toporul nu vrea legea să te-audă ... 

IANCU. 

Par'că văd si-acum Sihlul cu bătrâni la Consis!or, 
Doienindu-mll cu !'fatul ca sa fiu mai răbdătOlr, .. 
'Răbdător! Da până unde? Tara nu putea răbda ... 
$i plecând mi-a spus un popă: Are cerul 1/:riia ta! 
O, Sibiu cetate'n care rătăciam cu ochi perduti, 
Luminat de'nvătllmra luminatultti Bărnut •... 
OI Când Îi sorbeam cuvântul, sau pc; carte 'scrisa zalul 
Vecinic Îmi spuneam cu grile: El e mintea si eu bratul. 
HoEirâti să facem juriul pentru dărârrTat Sodoma. 

. Ne-Jn1 astrâns la Blaj cu totii Într'o zi de Sfântul Toma. 
După V'0rbele lui Papfu. marrele tribun român. 
T ara nu mai vrea de-acuma adăstări cu mâna'n sân. 
Chiar de-ar fi ca toată lumea să s'aprindă'n iărăgal 
Nesmintit;\ răzvrătirea va porni la 15 Mai. 
Ziua sorocită vine. zeci de mii de Moti cu f1amurî . 
Adăstan pn câmp în toale de ospăt. CII flori şi ramuri. 
Cil];Jreti cu caii gata să văIi'Huceasc'o lume > 

Asteptau \In semn de iures cu valtrapurile'n spume, 
Pedestraşi voinici 'Si sprinteni. buni de luptă Si nebunI. 
Adăstau in frământare rânduiti in Je1/:iuni. 

'Si ca vlletul pădurii după trăsnetele tari. 
Pân la cer suiau urarea. când vedeau pe cărturari. 
A vorhit Bărnut - - -

B'RANCOVEANU. 

In clipa când torn! gaz peste văpăi 
Se ridică pân' la ceruri vâl~aroo de vâlvătă!. 

IANCU. 

Despre luptele purtate mi-este greu să mal vorbesc", 
.. -,~- Motii se purtară'" lupte cu'n curaj dumnezeesc. 

Spună munţii Si să sJ)'Ună apele scăldate'n sânge 
Că eu nu mai pot, că si-astăzi jalea'n sufletul meu 

[plâll~e. 
Mă'Il jurau ma1/:naţii'n Pesta, pe la Cluj şi pe tot locul: 

,Ce pacat că Avram Iancu e valah bătu-l-ar focul. 

Robii lor de toată viata, robii fără dreptul pânii 
Sa'ndrăznească dink'odată să se bată cu stăpânil? 

Ha-!o. 
Nil puteau pricepe asta si-'O tineau intru'n 

[blăstăm 
Pe când Motii, opincarii, fugă re au pe biem Bem. 
Generalul Puchner. Doamne, luase drumul pribe~iel, 
Pe când Urban, ca să scape de năpastele, mâniei 
So pitise'n vizuină cum se pilulă jivina 
Retrădndu-se de frică, tocmai sus in Bucovina. 
Văzând Ko.ssuth ce năpastă a căzut pe neamul, lui, 
A trimis la mine pe-unul. o ,numele nu 1-1 mai spui, 
Şi de-atuncia, peste mine şi pe Motii mei pribegi •. 
S'abătu fără de milă neoorocu lumli'ntregi. 
Şi de-aciia impăratul şi cu toti câtl au venit 
M'au inşelat fără de milă, ne-au inselat si ne-a minţit. 

TUDOR. 

Ni-se-aseamănă povestea, tot aceiaSi năzuinţă 

$i la tine şi la mine tot aceiaşi suferinţă ... 

IANCU. 

Desgustat şi de-impăratul si de lumea de mişc! 

M'am' Întors să-mi caut reazim tot În munti la Motii 
rmei 

Cu durerea ţării'n suflet şi cu gândurile-aiure 
Mă perdeam prin Întunerec pe suh ganguri de pădure 
Si plângând cântam din fluer doine. crengilor de cetini 
Că pădurile şi muntii mi-au fost toată. viata prietilli. 
Ca să nu mai vază Motii cât amar pe umeri duc. 
M'ascunsesem intr'o hrubă tăinuita de-un haiduc, 
Si de-aci, doar noaptea, tainic, coboram să-mi iau făina 
Dela casa milostifă-a covrigarului Stupina. 
Ca si"i-mi piarJ.lă lumea urma, mă schimbasem Si la 

[port, 
Ba rugasem chiar IJe Balint. să dea vestea.că sunt 

fmort. 

Dar o babă vrăjitoare fiindcă m'a văzut Îmi pare 
Aprinzând pe-o cruce'n noapte un crâmpej de luminare. 
A scornit unt hasm cuminte $i pe vreme.a ceea bun 
Pentru prunci Si pentru Unguri. că-Avram Iancu e 

[nehun. 

Da nebun, nehun de jalea grea a natii melc suple 
$i de dorul după steagul dus În paisprezcce lupte, 
Da nebun, nebun de dorul nCÎnvinselor conturil. 
Şi-a chohortc1or ~cu suflet plămădit la focul urii. 

Tara tOatiî pâriolib1 si brăzda.tă'n lung si lat, 
Cii visând la roade pline.. numai CT\!ci am sămănat, 
Cruce lângă cruci uitate sus pe muntii buni şi tristi, 
Şi-apoi câte presărate pe-onduiatele mirişti. 

Bătea vantul iernii g.rele. le-apleca Si le rupea. 
Şi in sufletul meu toată jalea lumii s'adulla. 

TUDOR. 

Este o lege Însă in care înfierează Si răzbună, 

f3RĂNCOVEANU. 

După zile moho·râte vine timp cu vreme bună. 
Şi lumina iarăsi creşte pan' la vechile hotare. 
Că din luptele cu noaptea a Iesit biruitoare. 

TUDOR. 

Mâna care fură dreptul unei natii se usucă 
Si stăpânii fără drepturi vin cu rosturi pentru ducă. 

IANCU. 

Unde este-acum Habsbur1/:u'ncuniurat de căpitani 
Ce-a venit În sat la Vidra să mă cumpere cu bani? 
Să mă cumpere pe mine şi-apoi tara in ~~mtnchi 
Să se stingă cu cutlhtl Împlântat pan' la rărunchi? 
Ha ... 

TUDOR. 

Chiar de-ar fi să n'aibă'n casă nici o mână de mălai 
Un român nu~sl vinde tara 1umea'ntread să i-o dai. 
Vi colea la Brâncoveanu, nici când fu să-I pună'n furci 
Nu s'a Iăpădat de lege. ca să treacă lând turci. 
Lel/:ea dra1/:ostei de ţarll şi de crucea lui Isus. 
L-a făcut să'nfrunte moartea liniştit c~ fruntea sus. 

STEP AN BĂLCEŞTJ. 

•• JV , ue .. ' .. taP 'u· , 
Beneş la Lausanne. 

LAUSANNE. - Ben~ a cerut conferintei din 

Lausanne, să i-se per-mită în ca~it.atea . de repre
zentant .al Cehoslovaciei a lUra parte la ~dinţelc 
În care se vor desbate chestiuni cari ating Ceho
Slovacia. - (I~aJdor). 

I _ ~IU!!! ·laDec~:~!r~~I!~~' .~~:~~~~~ 
I : D 

Tli Ilrm<1 h()ltăl'ârii gIlYCl·m.l11itn-ool1t, careşeri 
1 e'O!went:,·at. t.o.at.e !'.lI rbăt.ot'ile l!l.lL~iJon.;a1e j,ntr'1'a(a 

I ~in.gură (10 11-1ai) •. pubh(,ttJ 1a,1··ă,dam Băr'bă~r~ 
'Il.(·uitatll zi de 1 1~'ennTie 1918, ll2li Drnnl'OOI 1 
b. Ol'~ 5 <1.a. ·iln l'.ad nIl Şeză t08.]·ei a Il 1 -a >cul~ O' ( 

/1';11(', la Paialtull r\dt,n~·al. ,'eu lrJ'llnăiwrul1 progr~f; 
1. ('01'1\1 ,dIni !J>l'of, LIl)(Wan. . 
2 .• ,lJnlit.atea naţ,ÎQ11IaJif' -oonJeri:ntă de idJPli 

D. G hf\l'Ill.ltill. . !] 
it .,HOJnÎtllÎll întl'e~ită" rt,ab].oll vivamt, {';Ill d 

'(k{'l·almll'U;·edel{l-~lra (', Şielm1Hll. pi1< 
4. Canto: ])n;a ':\. Opne Gen.i. . I 
5. Dall>SllHri n~l!iona le eXOO1J.tatc de elevel-e ~. 1 

lii 'll'OTmale. ~mi 

. .. ~t~.~-_e~n"~._._b_· __ "'_ .. ~ ___ ~'_J"~"""'_a_ •• ~.' __ "~~· 
i ( 

Intâiul congres al presei româ~ { 
Tn zilele ,dola. 3 plÎnă ]ia 5 Deoomv,rie ~ va~' I 

în B1H'Ul'l'sti. in ~pl(·IHlid1l.1 l{xoal ruJ Sindi.r.atupn 
lW('''-ei, pl'i'n1l11 ('Ol\g't'l'~ al pT(~~i rmnfll1e. vt 
I'HI't.it'lpa toatl' ol'g,miz.atill'llil:e ide pro."ă ,din t,ai 

O V!'Nuni(,1l intl'odneet'6 a ('ollgll'f'.sul.ni ya~ 
illa\l~lIl'~ll'('ll .l'a~('i f',il:di(·,at.ult~'i l~,oasei:. ~l 

\ o!' (,\,Idlllll'<t apoI o(l\l~c.llţ.l1rJltle .aslljH'a t'~ 

u:nillor 'la m~c1lin,e'a zjl{'i: Sit.llilliţÎla mOflulăa ~ro 
."oi. HIliPOI·tl1il'ilfl .djntl·,e ]11X'AA l;\i aultmtirtăţi. Irc 

du"t.da t.ir,nl'nlni Î:n gf'llCl'P {'li !l1',i."...jJ'e !'lpe{\i~ 
la zian·. lh·(lpt.nril(\ $i limitll'le l'('[IOl'tai'n~ni f 
presă, Contl'a~1'\ll pl'ofe"ion1al ~l1J zLahst.111ulÎ. ~aj 
limitan·a pl'of,c:-:jnnii ,de Zil~lii.st. A"ig1tl'ăl~iLe ~t1 

[ \'j;ltă ale ~iul'i:;;t,ili()l·. l,ihe'l"t.at"a pw\q('i. ('Ollgll~ 
i inteJ'lIatlÎOtral al l)]'(:~j. X·(>.(~;.:.tai{'1a f(,deJ''<llei vtm 
I sei l'omîllle. 1 " 

I
I c\zi, Il!: mi-n~('i:i ~e<lJl'a, 3 1)(,'(·{1lnv1l'i<'. ya f!~ll 
. !.qll':l.(,'llb\j(, tela11:dă în,. ol~oar(m .~m.gr.of.iştilf 

f;n:m ~('.a.l·a o a.ga,J1H. ('(lle!:!, La la la l'('~",t~LUI'lamt1Hl 1:. 
,c1f'l'll. ~\I a:t·ti ;40lll'11 11111 hrl1\dH't 1l3. BU.lm·ll'l'·d. ~ 

Y , b' "'$1 .. ' ...-__ ... 
Nouile isprăvi ale ti, 

Din R~i~~.i!:~!,i~?~~~~~~ . 
f(~~t. j(·fli'i-t. de hani ~i {)bi,('\'tp ea,·mi<..'e, ,do .('iitrf 

lAllHli'i .de ('olllÎta.gÎi bll1gml'Î l()!(',\litorul Ali Hţ 
Susef. j 

Dupăoo ·au flU"at tot {'C le"In\ il'ş.it î~l .calo,\'r 
"ti·il(\ au un.,; 0\1 g.az (p;:·t \'O 1) pC' Ali şi pe ~~ 

Il! sa, {l.ind'll-le 'apoi foc. I . ~ 
Poliţia looală, a l'euşit ",.:1 ~ll''C;;t('J,.o uoptile ~. 

.culte, .dllVIt lutin>se ,jm·c",t.igat'ii lj)Q fiol'osnl ~ 
dit Tudor A tamAAOf, do fel .diin satul Kadartr 

In urma 1lliirtu:rish'ilon: făcute .de Atam<lif 
:a,u mai {o.<;t Rll'!B.<1 ta ţ.i Il 1 t;i 12 bamd'iţi, oomphcÎ~ 

îl 
O lovitură îndrăzneaţă. r-

eoo mai Î'nddlZ11e.aţ.ă dilltil'e lovirtl1l>ri'le să~ 
ş,ite în n]tim11l timrp '00 ('.om,it;agii 'bulgall'li ~ 
a('«'.a în.rf'.,g1i"tl'at.1i 7.jl('10 t"('{'!lltp in 'llIP1·o:pie.re~ 
Cal~lfat - l'l'('I.'lHll ~c \'-erl,c - de a"ti:itd:bt.ă ne~ 
dt' .hudeţdle î'nfectate :llle Cadrilaterulu.j. i 

La 'PUn.l~tUJ Ide flrant.i-eră ~a, in <a}lll"Oj:rid 

pÎ-ehet.dlol' .de grăniţ.er~ Poi<ana ~i N ebuln.a.., Q ~ 
dă ;Y}!ll'JllOl'oa.<;ă de oomlit,a,gii bt1lg~1Irj a treeut h 
nilrea î'n bărc.i. delYan"('lÎl1,d pe terrtoml nOElbrur 

lX'uşind '5ă fure 'O ~aill.t.it.a1e de 350.000 kgr. ~ 
,ne de fo~ ,,; ~tnl.Cti-e, 1pl'ujlIl'ieta:tea .fI;lui A. ~ 
hu1a.~ din Oa1:.aifat. f 

Cu toată I]-,e'zistenila celor :d.oHlt'ci pR2mutei ~! 
focl~rile tr.ase, c'Omitagii an ·reşuit. să tr:aniJl'l~ 
în1maga oC<'l~lt.it:atede 'hemne rn Bulg3lrri.a, f 

Ul1 ~)'aT.n.ic fi. fost gr.av rănit. ,. 
A·l' :fii ti'ffiITl'Ulr -ca g\wm"llllll 1l1<l..~tru să rad il r 

rioa"ă j11tOl'YCnt,iIe pe :lilmgărcl ,hulg.al' pentnl 
pune lan.diîpo.<:t .de a.~nllel1-e1l .ade d~ bl'igan4 
,l\"utuJ ct'tii'ţcnilor l'ornfmi. 

I 
~ 
t 



• 
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INFORMAŢIUNI. 

Din w·uzv .9(1/"1)ătorii d.e LUJli -.:... ll!~rarp.a 'Îll 
serică - ziarul nostru va apare M e/'cul'i d im:l
l{j.(a la orele obi\muite. 

• 
t Ieri noapte a trecut prin ~al'a A r(a,d t ren.111 
:~gal, en M. Sa Regi'1lla}1!ar/ia, i,n dl"'\l!m Spl',' 
~lgTad. 

• 1 D. Ze-Lea-Codreanu a fost suspendat din pos
II de profcsor din <:atlza instigaţîilor contra e
~llor" 

• 
~' Delegatia germână ,in: fru·n~e cu (Delbrikk, 
Jmis{l În. chestia reparatiilor, a sosit la Bucureşti 

11\ • 
Guvernul a ordonat o severă anchetă in ches-

~ demonstratiilor antis:mnite din Chli. 

I 

~ Ciccrin, cu delegatii ruşi. a sosrt la Lau-
Ilpne, 
,ri • 
~ La preie-ciura poliţiei Arad s'a: înfiintat pe 

1U!'[1 şcoala po1it~ajă existentă şi un Clfrs pentru 
aHira jmh:iadi în vederea punerii în aplicare a 
~uIUi penal din vechiul regat. 
~ Cursurfle SUllt tinute cu <concursul dni,Ior Pro
pkOri dela J)aroheM Arad În frunte cu d. prim 

l
...:uror Mccnlescu. 

i * 
Azi au pus jurământul 40 noi ser).')<:nti Înca· 

ati ppcfecturei politici Arad. 

î 
A asL"tat la a..:est act ÎntreK pcrţona'lul pre-

, turei. _ 

D. Ovidiu Gritta, prefccM politici luând jU
ânt111 m:lilor sergenti, a arătat în cuv~lntarea 

I a adresat-o noHor a'Părători ai ordinei si sjgU
fiintei, imŢlortanta chemăril şi dator'i!e Politil<:i, 

tir .' ~1 SubscrilPt1Ji desonisă rpentru ri dica'rea unui 
'bnument 1uj Take Ionescu a atins suma de Le' 
Kl7.000. .-
1 Ar.j, Dmninocă, la ;rek 5, va ~a\'ea loc a 
l' "Sezătoare cUlltttraIă", la Palatul Cultural. 

3' Eri it fost îl1i3Ji~tl1t ;a~h(,tl\illlj im:1jY,itl'1l10e' 
hiJge Coya~i, tjg-1Hl, origi'11I:l1' ,dJin (~)nnnw n()I'~"O';' 
trJre ÎIn,;,('h'I,!'o{\ ,d(nk't ţ.i:î!l"llllynl )litll'U :Sl1,bihl 'rEn Y:tră-
HJa 5000 lei. . 
1 Ti~a'nul ~t7.find d<> mll1il yit:atea hlli Sa,hău îi ("c
t ac~"hlia 5000 lE'ii "Ţl1l'I1Îmc1n-i di ,rhn !l..(,( •• ~.ti 

~, tni îi ya fal'e IJnon('(l~) ;dean~r şi a:rgl'nt. 
s1 O altă yi(';til1nă ,a !llll1,jvilt.iLţ,j,j .a fost ieri f.emoi a 

~~;; Ludovic din Al'oo, '])('; ear(' o tlg-a,nă .. lin 
~'ad('.a~m'arc, Rostaş TCl'l€'zia, () 'pih'ăli"e d" loon ,t" Tigam:a a ·'\11-11'" fieUWLi <'-ă ştie să Yl'ăia"l'ă~i 

• ,';e \'01' îm.plin,j t()l1te ·dot"intel'C', I(]adi îi TIn dn 
~o lei. l'f'l'ari îi \"a rllme :-nh(,f'>ar>;,af pl'I'Ilă la 

mtnplin,j'\'Plt Y.lllljirci. Ţigana insii ",l'ilji,,>c bnllii 
101ţ În{\'c în hll7Juna'1"ul ei, fiil"iî (';a f('meia Ki,.;s ~ă 
()i~('rve. V.ră.iitoaT(~a în llTma rre1<ama~ini fmnci i 

liss a fo~ 3J-e.qt.'lt.ă de a.g-emtii poljţi'ei. 

"j Isi 
:rr! ' 

Decemvrie ~I 
~p$ CONCERTUL i 

t 

Gii~ 
) 1t arstitalul violinist ta repataţie mondiQIă 

:rat GEORGE EN ESeU 

il 

~ 
-

I-'a avea loc la Palatul ~llfu'al ilJ ziltle 
de 8 şi 9 Dectm'lri, seora la ora 8 şi jarn. 

Bilete la Papetăria H. Bloch. 

SOLIDARITATEA 

Bar{)ul dln Pteşti a admils in sânul său o fe
mee, pe dra Florica Vernescu, fiica djui general 
Vernescu. 

• 
Min'strul de externe italian a hotărât, care

care ambasadă şi legat june italiană. să aibă efigia 
lui Danbe, ;ca semn de grandoare SPirituală a 
rassei itarene şi ca simbol de imuncă, 

• 
Ziarele bolşevice ruse a1duc ştirea <Că 'la Praga 

ar fi avut loc maridemonstratn muncitoreşti, ca 
prorestil're contra scumpirii traiului şi lipsei de 
lucru. 

• 
Ca răspuns la atacare.a legaţiei bolşevice din 

Roma de către fascişt.i, gt1vernu~ sov'etic a de· 
darat sechestrate toate va-!)o.arele italiene aflate 
în 'porturile ruseşti. 

Aceste vapOare nu vor fi el'herate dec~t 
după ce guvernt~1 italian va da satisfacţia pre· 
tins~l de sov'ete. 

• 
Aducem la cunoştinţă iuftu'or acelor persoanc 

cari a/l ('('rut sau au primit 5 numere COn,~I'CIl

tirI' rlin::iarul rwsfl"u. că sunt socotiţi abmw(i. 
At'ând în vedCl"e greutăţile mOi/-i cu cari are 

el" lup!ai ziarlll 1)o.~{rll. singltrul zi.ar romrÎne.q(' 
din Arati .. "lIqăm cuinzisfenţă pe toli editorii 
noştri .. <>ă trimită costul aboll{lmenfHlu,i făl'ă Îll

tâ,'zierc. la Administratia ziarului, inrliecÎnd I 

even t 1i'd c se himl)ă /'1. 
• 

X U1l palton de iarna nou. blan[l nea~ra biher, Cit 

c:iptuşahî de mitroa nca~ră Cll guler silschln pentnl 
perso<Ln:Î' miiloc!e. Un frac pUlin folosit pentru !JU

soana inaltâ, 3 j achete. unul nOII. dona puţin tolosi~e. 

1111 costum albastru puţin folosit pchtm o perso:lI1fl 
mica un smochin)!' do v511zare la NICOLAE IOSIF .. 
croitor. Rnl. Rc!!. Maria 20 În curte. 

x P:ltl ore din limba ger,m:Ît1{1 şi francez:i 

pentru În{';:piHori şLayansati cu ex.pli..:atilllli il: 

hnba rnmâll~'\. Adresa la Administratie· 
• 

x JEAN GOLDBfI~G CllllO,"cutul profesor de 
limhj str{tjne str. Eminescu Nr. 9. Et. 11., n cn:':at 
{) metodă Cu' totul dcosehită de celelalte dl1ptl 
,carcprctlă Într'un m{}d uşor şi practic i·n cel mai 
Scurt fml1 }'.mha îrallc~ză, emdez~1. ·pcnnaniÎ. şi 
rOmflll<l, pc hazaWolog:ei comparate de a în,"~lta 
gramaUd dll·nă ctlrti deo~r('ce legije 1imh'~i şi 
tOate rcgulilc se nasc in spjrit:\e cleyu!tti prin a
plicarea lOr în conversatjllni sistematice. 

• 
:r SOCIETA 'J'EA DE CO.YSFJl -- nT"· ! 

TRNI. ca-lira ('ondurr1tnl' de {mll·lllil'. n,,-; 
flrctanţii, ('71 indir(l)"l'(l ]1l'etellzÎunil(l/". 1 

,~l1-.'~i Îlwinff'z(, ofeJ'htl P(ÎllI! In ?n 1),,(,(,/11- 1 
1'1'i~. - DIRErTHTXEA. ! 

1 
• ..un .'" s .. , ".P" ~P\ţţ .. I 

Criza alimentară. 
- UN APEL CĂTRE MORARl. -

In urma rignroaselor d'spozitii luate 'de min;ste- ; 
rul comerţului Si a industriei În orasu] Arad s'a pro- , 
dus o criză alimentară. Mu1tr. din articolele al':mentare i 

în !'rma ll1aximlirii pretului acestora aU dispărut sau 
StI!'t oferite de re\',ÎTtZ;ltOl1re d~n casă În 'casă pentru 
preţuri neadmise. Mai gravă este Însă situaţia În ce 
priveste 'făina Si pâinea. ... .. 

Morar:'; declară că nu pct da făină penttu pretn
riie fixate de minister, iar brutarli la rândul lor, ba
zându-se pe declaraţia morarilor. ameninţă a nu mai 
fabrica pâine si a lăsa populatia orasului fără ct'li mai 
necesar aliment. cum au mai făcut-o si acuma o lună. 

pag. 3, 

insa inferioară falnei cc se fabrică in aceasta rcgiune 
a tării. 

Primăria se adresează astfel si morarilor 'din re
giunea Aradului spre a-i prezenta oferte de apr1vizio
nare cu faină. în pretul maximal, În măsura nevoilor 
populaţiei, până la noua recoltă. 

Socotim că e chiar în 'interesul moraril<lr ca să se 
Înainteze primărie.', cât mai multe oferte pentru aptQ
vizionarea populatiei Aradului _ 

Ofertele se VOr adresa Directiunei Aprovizionării 
orasului Arad. 

ba t" .. at u· p, 
ŞTI RI TEATRALE. 

.' I I • 

Repertoriul săptAmânli. 
Dumln('t('ă ehllpă ma.,,-ă "Fllo.'ll"€la ,de aur"; s.eu

Ni, Ol"la 7 ~i jUlll. ,J&hiilTnhnl" (.\b. B). O1"a 10 ~i 

jU'In. "Cii"ăt(Xl'i~l:de prohă"_ 
Luni: ,,8ehimhlll" (Ah. 11.) 

)[arţi: "Sdlimblll" (Ab. ('), 
~[()r('u.1"Î : .. E't,/,f' ;·ca" (Ah. A) eu {,(JllIl~111'''1I1 

dlni Fnwl"ie R.aţ, . 
,Toi: .. ('aI1111('II" (Ab. H.) 
Vineri 0'1'-<'1 .ţ d. m.: ".~lin·>ll"a ;fhll H;l\lllbul·g". 

"("'llll"a urla 8, (A b. C.) 
Sâmhiltă: 7 şi jHlIll. "TârguI .de piÎ,pnşi') (Ah. 

.\): Ma 10 ~i .i nm_ jloN/ dragQstei'·. 
'Dmnli nOf'ii: 3 şi jrum. "Slonwul (,iulia!''': ol'a 

';" şi jlllll, .. ~r;1l·~"1l1 d.epăpnşi" (Ah. B.); ~wa 10 

:;oi .i 1l1t1l ••• 1I01I,a DJ1fIg"ostC'j". 

O l,ga şi T<'e1dy \"{)r !~pil.rea. pe "'l'.('IW T('al.\'lll'll.i 
'l':l,:,enei'e irn ,,~,himhlll". 

.1111('.~lnr n. l~'lles('ll. "iu/ilii::;t ('rt J'I'/ill· 

t fi t i (' . Il! (/1/ r1 i (1 I {/, (il' ! C (/ re J}U li 1 i (" Il l (1 r ({ Ş dur 
ilfCll'Î din IUl/lea Înlr('((fjfl 1"a pl'(wlall/at .... /1-

)J('ri(J1" ('Iliar llii Jf?I!Jei"lIlallll. BI'(1I1;sl(11l' -"I~ 
[-/~('~e!l. ,'II dll ill 8 şi fi ])e/'('/II/'/';(, ('(ÎI,' 

Uil (·ol]l·crf. În .Ir(ld . .1/11(' .... 11'/1/, liinl} i/lI'i· 
taI la .,1 rat! pnllru duwl 1'11')"i. 1'{/ 0/'('(1 În
fl'('~/lI! 1I1d)/il' o/,{u]un prill';ul Ri1-1 (I.~(,HI/I', 
HnCS('11 şi-a terminat !~tHdiile la Paris. 
r!raţir (',1"eepti(Jl1alc!or 'l1i ('olitaţi /Irlisli-
ee. HI/(>sr'u ai"(' ))lOl'ca !a/'ool"c de-a li 

!r10l't" o p1'('('io 1 de eu dea nega/ii UOIllU
ni" ct11'l'-f (·(lll.~idf'rif ('a /11°-1111 membru a{ 
ei. lJ(' fiIIi tiI' zile n'a lust la .1 /'ad 1111 ({/"fis! 
rlp falia Ivi. 

I ,nq I,t .a un "'$ 
ECONOMIE. 

AVIZ! Societatea Anonimă de ASigurări ~c

ncralc din Bucuresti "AGRICOLA" rcluând re
prezenta Sa generală din Arad în regia proprie 

ş'-a extins terenul său de activitate şi aSUPr1 ju-
detului ~lncdoara ~ c:.lştigand totodată între 
alti! şi pe binc..::unoscutuj specialist în branşă d;·. 
Rudo\f Rcmcnyi ca conducător al acesteia, care 
Îml}reUn;1 cu ajutoml vechilor şi dist'nşilor fnnc
tionari a reprezcntantci, Promite a inzestra mult 
afacerile soc'etăţji prin orKanizarea acaeleraH 
În toale cO!llulJ~le ale- a1:estor două jooete llI[lr-• 
g'naşe. Sociotatea "AgricQLa" cultivă afacerile 
de a,s'gllrare in toate ramurj).e cunoscute deja, 
a\'ând tarlfede- cele mai moderne şi COnVle1l'ahile 
'pentru concurentă. Birou~ Reprezentantei Gene-' 
rale: ARAD. strada Moise Ni<1.oară nr. 1. Agentii 
prinC'pale: ARAD. Firma Rubinstein, s.peditor; 
DEVA: Dr. Nicolae Me!\.kQ 3Idvocat; LUPEN[- • 
PETROSENI: Ma'ier fried, comerciant. 

Primaria orasului a luat toate 'măsurile pentruca 
populatia să nu fie expusă la Înfometare. aceste măsuri 
~l!nt însrl previzorie Si nicidecum nu pot asl~ura apro
vizio3nera populatiei Cll făină si pâine pentm Întreg 
anul. 

Pentru a înlătura 'pericolul ce ameninţă populatia 
primăria a cerut oferte pentru fămă din vechiul regat. 
făina ce i-s'a trimis primăriei, ca probă, pare a fi 

TRADUCERI În limbi streimIC se .execută la 
, binocul1o~utu' birou"UNIVERSAL" din strada 

Moise Nicoo.ră 1. in mod discret, prompt şi per-
fectie garant.ată. 

:::Scalda SIMAY 
~. 

nou construitA şi modem aranjat., tnceplnd cu ziua de azi este deschisA In Ilecare zi dimllleala 
dela ara 1. pentru femei In fiecare zi de Mar1i,ziua IntreagA, $1 la !tacarl zi dl Vineri, dupA masa; 
Scaldl vani se poate lua ln fie sare zi ,i d.u.pă Ins.ă.. Wa17 
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Pag .• ..!: ____________ ......;,._~ _______ S;;.;O;..L=ID;;.;A;.:.;;.;R::.IT.;.A;..;;..;;T.:E;;.A.:._ _____________ --.;D~lIm~111;.:;e;.;.~;;;.;ă.;..,;;..3 .;;D;.;;G;.;.,::.;.t:1~n.;.\"n:.;,:~~J 
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TELEGRAME. 
... 

Dcgr.;loarCJ printului Andrd, 

ATEXA. - r nleg,ltJtlll'ă ('Il proee"ul printll
lui An.drei al Gret'iei f,,~ {''(lillLil'lHhnt ,al (~1\·;tlm'il"i 

rr\'>oluţÎ.ona.rii au hotărîlt oil-r {Iegradezc în pllh
blic, ion 1)Î<lta pril1!ni'pll!ă la AN:mo;. (Ha,dor). 

e 

ATF)X A. Df'"halterea tll·;->i.~,~I~h_i pri,utuhli 
; ,\'<1. avea: 100 Luni. (Rador). 

Generalul Averesci.l nu va lua parie IZ! 
desbaterile Camerii. 

î BUCURESTI. - D:n anturaju~ generalului 
Averescu se confirmă ştirea că 'acesta nu va lua 
parte la desbaterile Cameri i• - (Rador). 

Italia nu recunoaşte ~uve 'nd Qi"cc. 

LAUSANNE. - Mussolini a declarat C[t Ita
lia nu Va recunoaşte noul guvern grec. 

u , ' .. n. $ AC" • " ... $ U r un. 

BURSA. 

Ziir~h. 2 Decemvriel (Deschiderea)( Berbn !li5, 
New-York 53350, Londra 2413, Paris 3i1'0. Milano ?:iR~. 

Praga 1695, Budapesta 023, A~ram lS5, Bucuresti 330, 
Varşovia 00350, Viena 00076, cor. stamp'late 0007fi. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i I Banc~l!. Rocnânească. ~ 
, Su urula Arad a • caută functiunari destoinici, de na- & 

ţionahtate român!, CU pregătiri comer : 
dai! (şcoala comercială superioară) : 
Of rtele se y,r inainta persona~ Direcţlunei : 
RĂNCEI ROMÂN EŞTI, :;ucursala A::: I : 

••• ~ ••••• r - ••••••••••• u •••• ~ •• ~ma 

I f EMîAEili-5 (~- *~ 

I E~!~~lr!â~~ !!~t~uap~~I~ I > miii ieftnJ se .află .Ia firma Bu23 

I FRAŢII BU RZUrar&t. Rao.F ardimd 1.1 
i l ac a _ KW!J!IJIJC&i:UU Biti 

Cump§r mărci poştale de Încoronare ori 
ce c8ntit~te. R<.g oferte cu indicarea va

lorilor şi a pretului. 

COMPTOIR PHllATElIQUE, ARAD 
Str. Unirei No 6:1. 

-~~~ ...... lFFF ...... ~ .. """"lFFF. 

Noul mers al trenurilor de laf na 
de vânzare la Arad, Z Decemvrie. - Valute: Dolari 15il, mărci 

00250, socol 5. '"dinari 2.15, franci francezi 12. Plăti: 

:dapl'lSta~5, v~n:':40, Berlin:raga_5.0~ II, Ub~ărla Concordia 
Arad, Strad~ Eminescu 39 

Redactor respons~bi~: LAUI<ENTIU LUCA, 
Cenzu'rat: Dr. MAGER.. 

! .................................. .. 
1_ 2 nil! SE_ 

....-." ..... ·IiIIIM .... II$I ............... II$I.· ...... iIIIII' ..... ' ....... III$I .. -.'r ... ' ..... / Cel mai modern inst. 
AVIZ! I tipografic din Ârad: 

este I~~ v~~z:t ~~r~ânÎil1~~~~~~:f~'ăd~I~u ~l~~~t l' Tie p O g'l-afle a 
d.e tutun. crâşmă şi măcelărie cu un ven:t foarte ___ 
bLm ŞI ta loc potrivit. 

Doritorii să se informeze la văd. VICTORIA 

~==:..~-~- Concor{lia 
~ r. u{'tulul 28;}-1922. 

Pu b liea ti un e. 
~h1"~iS'ul notar pll bl ic allun ţă, că ') g<1 fni

tură de maşină de ÎUllblătit, folo;;ită. eare ~e ~fliÎ 
in <,urtoa domeniului ,de sub nI'. 1---4 situatii ŢK' 
teritorul comunelor AldeştÎ şi V 0iYQd{'~i, oonstătă 
t-oal'C din ur.mătoal'!C1c obic.cte: 1 10C'omohil de 8 
HP. bbricaţie Cl<'lyton-Sehllttlc\'ort şi o Jl1:t.~itllI 

de îmblătit fabricalia fabrÎ-eci d~ m3';'Î'ni 11 A V. 
şi toate l'-echizitele şi jn~t,mrnenlt.('Je upllrţină-toarn 

în baza pa:ragrafuJui 306 a!' codullLi eomcrri'al. se 
,.Jl. vin.de prin lkitaţie, pe limgă pkată in nUl!1('
rar în ziua de 7 Docemvrre a. e .. p. Jll. la orele 3. 
în oomuma Aldeşti, la primă11ia 'll<!estei comune. 

Ca va-diu se va depune la miiu:a notarului pu
blic în funcţie, înaintea incopcrii licitaţie-i, su
ma de 10.000 lei_ 

~U'mpiirMorul es,tc obligat ... :a mohî.lu1e ."'U~

m('lllj<mate imediat după licitaţie il le prelua 
şi a 1(' duce. 

lneu. la 30 ~oem\'fie 19:}2. 

i ~ Societate pe acţii, Str. Romanului I:a l' 
1l;:3 ii ••• ~... ~ • e. 1 • ~ 

• • q;. · . I · .. 
• w ' e • 

\ .. ~/ 
Fiind aprovizionat cu cele mai 
moderne maşini din străinătate 
şi patrie ca: maşini de cules, 
maşini de tipar, maşini de tăiat 

'" şi maşini de vărsat clişee precum 
şi "J:U cele mai moderne litere, ~ 
primeşte spre executare tot felul 
de opuri, reviste, foi, placate, re-

bănci şi societati, precum şi invi
_ tari pentru logodnă, cununie şi ' 

I 
Pentru petreceri. Anunturi funeb - ',' 

. rale se execută cu cea mai mare a 
'", urgentă. - Serviciu prompt.I 
~~~ ........................ "z-r __ ~;" 

Târa mara de Crăciun 
la 8a29 

\ . ........................ _ ..... . 
» Cine nu cunoaste ~ 
4r izvorul de tftindtate din Ârad i 

• • • • • • • • 84 C6rcetez~ fJ'I(Igadlltd de modă a It 
II 

! S7BilSSEJi 
• • trl~-a-vfZ de bls. lutherană d·In..4.,. • .......••.... ~ ................. ~ .. ~ .. ~~_~~~~_a. 
1 Uhicul fotograf artistic romi 

• Nicolae Curticeal 
• in colţul ,trizil Episcopul Radu ,i Calea Şag1ll 

t. Execută cele mai frum~otogTafii pe lângă p 
ţuri ieftine. FOlografle i dimineaţa dela ora 8 pi 

• seara la 7, la lumină elec:tri, ă, la dorintă merg 
• Ia domiciliu. D.tmlwc:a intreagA riuadeschis, CI · .... _~_ .. _ ...... ., .... _ ... 
= • 
t 

• 

SE PRiMESC CU PRETURU 
CELE' MAI AVANTAJOA'SE 1 

I 
"SOL i DARI"IAA TEA 
A R A D, STR. ROMA~ULUI 1 

~.t!5$i$.:z:ae;:::; .$b!SSi?-!19!~_4 ,:"_§T..,:as: a i P.dt 

ALFtlEO GOCKE 
Expeditor - Arad, Ca'ea Sa~"n~ I 

(in c o It u 1 str ă z li EţJiscopul Rid 
Intreprinde O' ice 1ransportare de mări; 
mobile, lemne '.le. atât in localitate, câl 
in provnţă 

.~.~~~~~~~.~~~~~ 
A-TIA 1ucem la cunoştinţa on publiC, el 
.. incepând cu ziua de 2 Dt'cemvrie, in " I fleearezi şi Duminic .. tlnalnte de masătll 
4,,' •• Res'tauP&':J;l,:tul ' •• 
T • T ... 
T 
Â 
V 
Â ,,-
Â 
y .. 

Cornul VânătDrului 
va C'oncffta orchesha luj DavId 
Kozâ,k: din. Brasov. Vi 
ru' i alese de Podgori;, mAncJri 
gustoase; dejunurI. S '1viciu prompt 

Sâmbăta ~i Duminica deschis 
până di1uineaţa. 

Cu deoSt bită stimă: 

! fosta proprî~ta'l a restaurantuluI CeHii şi răspânditi 

"SOLIDARITATEA" 
_ Pannor:ia. 

Ba~apul G. Akos :: Apad ", ___________ _ 

Bul. Rfg. fer.(linand I (fost Pata Boros B ) 22 !..... .... ... ~~ .......... ~ ............ 4 
~--~~'--~'--- -·-----.-;n\X.~raÎia .,CONCOROIÂ-"-Arad.---------------------.. • 
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