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i 
Il ABONAMENTUL: 

i... lfII an • 300 lei T'. Jum .• "n. 150 Lei 
• Pe trei luni. 75 Lei 

! Llln.' • ..' 25 Lei 

r_======== 
lTELEFON Na. 750. 
f 

atru ani dela TI nirea lrdealului 
.hi, 1 DeuC>lllvrie, .se Îluplinesc patru 

.ni de dmd în grandioasa adunare dela 
,~\lba-lulia, Arde'alul a rupt l'anţurile 1'0-

~iE'i ungllreşti şi s'a unit pentru vecii ve-ci
lor cu Patria-mumă. 

f ~e îmlill~c patt:~l ani de când nu ma l 
~l1ntem SlUgI la alţll ... 

tl~, Pat::u lliIli de când nu mai lllpHml pen
"l'U alţll .... 

A: Pat.~ ani d-e când nu mai smerim pen-

'1tl'U <:dţll .• 
li Se împlinesc astă:I;j patru ani de câ.nd 
~il1lba româHe.a.s-că. batjocoriUi. şi prigoni

~t,l, a fost pusă Îl) dl'epi;urileei fin:"şti. 

-t Se impJirj(~,ge' patru <IAU i do c,inel iuba gi i 
mgurilor, şi-au dlşligat-dt'{lpLul la \1Il loc 

, j1J(:d omm)os sub SO-Hl'e. -

• Se împlinesc pah'tl ani tlo eLIud ţăra-
nul român arc1c-kan ,- (~a şi ţi:iraJl\tl ma
ghiar dela. noi. pe care J\'alll încorcat, :-;i'\.-\ 
Jurăm :,,: îşi are brlll·::da lui ,'iiglli'tl de pil-
~~. i 

Xe-a*m iubit libpl'taten, U1ră stl izbitll 
in libertatea altora ... 
-~Se hnplinesc 'patnl ani, ele· c[l,nd c~iu- L 

Uun (~ll răbdaro leacuri pPlItnl riiuile a· 
tl<înci lrtfiar.e pc trupul slJhillgiHit nl llea
rnului nostru de războiul ah'or.G pl' CHl'f' 

"lţii ni-l'au jmpus. 

Se ÎmplinesG patru ani de ctmcl snfl0-
tuI romfwC'.s-e 8e îln bn t ti clci li he,r'!Ii! t e, de 

!când copiii ţăranilor români pot să În
\-ete, ln dragtt VOP, cart.e, fără stt-i bl1JS ... 

I'hez.e ninwni, fără să-şi baUl nimeni joc 
(le vorba şi de poriul lor străn1:0şesc. 

Patru ani de libertn t.O! l)atru {Lni!.. .. 
Xe pare lucrul eel mai firesc de pe Iunie' ... 
• ~i totuş, câ:tă lupUl, câUisllf0rÎnţii fi:idt 
:nume. pentnl această libertato, veuită 
par'că din bun .senin! 

Gândiţi-vă nunwi la anna'l,(l romP\1lr<l.
:scă! La suierinţeol0 ei gro7.,<lxe, pentru d(>s~ 
rohirea noastră! 

Gândiţi-vă l,a bravii, aclmirahilii lf'gin
i nuri ardeleni, din HUSlla. din Italia şi din 
; Franţ.a - la aceste avangarde teribi'l(>, şi 
: tragice ale de,grohit'li noa.stto, eari au pr!?
· ceda.:t adunarr·a dpla Alba-Iulia! ! .... 

. D, s'a cumpărat cu preţul atâto!' ~rUn 
· anonime această libel'tate, de care, aclpsp

ori. nu ne ştim folosi! ... 

Cu gândul, şi cu re-cunoştinţa. no:aslrr .. 
toată, la mulţimile imense, cari şi-au jert
fit sufletul şi viaţa pe.nt.ru pregătirea ace
stei libe'rtăţi de care ne bucurăm 1as'ttl,zi, . 
trimitem de 1 De'cemVTie" .salutul nostru. 
~uturor cC'.tăţcnilor de hine I al Hmnâniclj 

_ întrogit,e! 
~ 
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AOMINISTRAŢ1A 

Str. Românului 1 a 

InserţlunUe se primesc 
la administraţie şi ta 

Agenţiile de publicitate 

Aradul In marea epopee (1918.) 
In" prezilele unirii: izbucnirea revolutiei. - Constituirea Consiliului National. -' 

]ur~mânful g~rzîlor naţionale. - 1-3 Noemvrie 1918, -

Insemnările ce urmea,ză sunt pagini s.f<Îşiate 
din carnetul unu.; mic pion. lmpresri momentane, 
cal ei doscopice, fixate cu zor înp'lină actiune. Au
torul t,ranlSformat suf,Leteşte cere iertare pentru 
nuanta - poMe uneori prea lirică - inadm'slbilă 
În ;povestirile epice. 

Servească aceste note lagare, îndeosebi psi· 
hologului din generata nouă, care va încerca să 
reconstruiască romanul acelor ziJe şi care - tare 
mi-e teama, - că nU ne va înţelege, pe noi roman
ticii Încorjg:'bili, cairi ne·am ,IOCătuit belşugul O· 

chîlor În pregăti nea şi aşteptarea marei mimmi a 
IntregirF Neamu.Jui. 

• 
1 Noemvric, 

în vorbe. Cunoş.tea bine Românii, istoria 101". 
chiar Ş.i ,pe cea b"serk:ească şi se interesa de o 
stradfl Iăturalnkă din Arad. Intrebâl1.du-l. ce 
caută in Arad, i-a da.t să înteleagă, Că e intr'o 
misiune importantă şi secretă, ale :cărei rezultate 
se vor vedea peste câteva zile. Şi rezultatul n'a 
intârzLat să se arate. 

hlCă In dlh!);]' amiaza zilei acesteia, În eafe· 
neaua "H·ummria" - partea româncalScă -; 14 
ofiteri si ac.,pjranti am initiat formarea Sfalalui 
Naţionat Romiin, cÎfe rin durnc: serviciile dilli dT. 
St. C. Pop, deputat în camera ungară. ' 

Cu t.renul de dUPă amiazi soseşte dela. Timi· 
ŞOara locotenentul, dr. Nemet, aducândl1-ne ve· 
stea că acolo so.ldatii români (separat de unguri) 
s'au constituit în Sfat Militar şi cutreeră străzile 

In 1 Noemvrie 1918, dimineata, a isbucnit re- Întonând cântece nat;ona:le. 
voTutia în Arad. SoSi sem din prov'nde. împreună Pânil seara, societatea numără 24 membri. 
cu un frate, în gara Arad. cşind din edificiul !1:ării, "Am tinut o consfătuire la locuinta camaradului, 
soldati răsvrătiti un~uri ne Întilmpină Cl~: ".loslocot_ Oprea, care Prin o minune a ata;\'ismulu i 
cu roseta!" (Un semiglob 'de tiniohea cu Initialele a devenit din z:lla aceea român, E.I, care crescuse 
împăratulUi, cusut Pe frontul chipiu!ui). Prefădn- în mediu străin, avea o cultură străi1lil. nu prea 
du·nc, că ccdăJm sub presiunea amenintătorilor şfa hir,e romaneste şi nici nu şt,iam c~i·: t"<,m:lt1, 
(nu ştiam 'destlre revoluţie), - în fond cu o nes~ căCi nic[odatit n'a cilll'tat . societatea noastră. 
pusă satl~<factie sufleteasc~, - smulgem llrgisi- (Spiritul vre-unui strflhun torturat de .~:tl;lii stă
tele tinichele, le aru'ncăm şi plecrum cuo triisură pânilor. îl c3,ptase sH tortura până la tlChunc, 
spre ora.ş· Îl1cât nu odată a comis nchuni i de fanatism J1a~ 

AjutlSi în 'dreptul caienelei "Iiungaria", ne ţional. Purta 'ostent.ativ cocarda' l1atională, !>a 
întâmpină tin gmp de fete sustinute Qe câtiva sol- chiarPfOvOCill pe Unguri). 
dati Si se ,pun În culea trăsurii, somându·ne să In casa lui Oprea. din piata Catedralei ne-am 
cobol'âm. Se strâng cerc În iurul nostru şi ne rro- constituit În Sfat Militar si am decis" Ca încă în 
voacă să 1ăpădă.m şi d1st,inctjullile de gradaţie. aceea: seară, ~"ă ne prezenHim în cetate la genera· 

Apoi se Începe opera·tia; întindem gâturilc: lu1 Re~li. comandantul pietei. 
fetele Cu f()lrfecuţe ne desfac de pe guJer galoa- Sesvoneşt.e, că sosi!'l'; un manifest adresat 
tlele, stelele, ne desfac Şl portopeele dela săbii. armatei pr:n carC soldatii se d.eslea~ă de jură· 

In curând, toti ofiterii din garnizoana, cari mânt, şi li-se dă libertatea să se gru!}eze dup~. 

:. 

s.'au arătat 'Pe stradă, fura degradati si nu mai nationa·htăti 'Îl1 Sfaturi Nationa'le. Acest matlffe~t 
vedeaJ în oraş decâ-t \In fel de soldati, agitându-se Românilor nu It-s'a publicat, era tinut în stxret ~ 
si 'discutând aprrns, I de ofiterii tlngtlri, cari ne explicau. că nu ·poate fi 

Re lla ora 1 d. a. s'a inceput cel·ebra "demobi- vorba decât de o grupare natiotlală m~hiat"ă. 
lizare". Eşiau feciOrii !Cu sutele din cetate, cfln- AV'-ct:.1 să-i comun'd\lm ~eneraJtrlui, că in vir
tând, cu lăzi'le În spinare, îndreptândn-se spre tutea celor publicate, alături do \ITIjl;uri şi nQÎ ne consti· 

v 1 

gara. I tium in Sfat Nationa~ şi ne punem la dispozitia Cansl. 
Cei din Ciala sunt mai nostimi': au pus mâna linlui Naţi.onru Român, care se formează in priPă' ,. 

pe maQla7.ii, R'a\l înţolit hJ(']'{'i;M; tot. in ll<\inc _ la noi în Arad _ sub prezidentia dlni St. C. 
~. 
r.", noua, îSi luaseră aproape fiecare si câte o cara- P 

bină nouă, munitie în saci, au dat apoi foc oP'Zis şi făcut. Seara târztu plecăm la generalul. ~!. 
bărădlor Si aU plecat sDre vetrele lor. Eran mai Ajunşi tn cetate am af,lat acolo () fierbere nemai :,! 

tăcuţj, probabil sarcina fu,rtului şJ a incendiului il pomenită. Pe întunerec. trăgeau tunurile pe piata t' 
apăsa, princfpală, scoteau mrtrll'llerele de !le bastloane, ' 
• ,La fel aU purces 'şi cei din Sânm1dău$, nu- Împărteau arme şi munitii ofterilor şi: pltţini10r ~ 

mai cât a:Cieştia n'au tms foc. Ai.cr civilii an curătit ~()I<iatI credindoşi, Qe Imai 'rămăseseră. . Il 
ce a rămas dela 001 da ţI. d v ~ , ~ 

Prins.erăde ve~te si robii! penitenciarului Se tătisevestea. că se aprOPie e catre P!'1il'- " 

\l11i)itar din cetate. Soldatii de pază: "parte pădi- şoa·ra 5000 de răsculaţi, oontra cetătii Aradului. ~ 
sfrăPosrurrile, pa.rtG) na. mai opuser.ărezistentă şI Toti din ccta~ ÎŞi pierduseră CcîPtrl la această 
cu alrmele acestora "se incepu o luptă intre dânşj! stireCând ne apropj.enn de întrarea Iwificiuluj, ," 
şi un pluton de soldati coma-ndat de un căpitan. unde era inst.alată comenduLrea pietei, un maior" 
care se străduia să·r oprească să se imprăşUe, ne a.grăieste: .. Ce tr.IlIPă e. asta?" (Milyen csapat 
Partea cea mai malre a iev8ldat. ez? _ pe ungureşte, "Trupa ofiteri.lor Români!''. 
unga?~ Ji~e~~~n!:!a~': :::~.intat armata austro- răspunde un camaraJd, locot. Neme:th. ;~ 

Am fost de fată, când un ofiter trata cu tin Urmează apar o consternatie generală in '. 
sef al socialiştt\or, eerându-r sprijinul, ca să 0- grttPu'l ofHerHor ungurrJ <:e ne inclmjuraseră În·, '. 
prească devastarea instalaWlor milif.are. Acesta, tr'asta. ~. ~ 
satisfăcu"t de rSoprava z~lei. răs.plll1de~ct1rt, cu un "Rine c'ati Vjenit fratHor, căci tocma:t avem ţ 
aer de 8tot,puternilcie, că se vor ingriji de rest ahi- lipsă de dvoast·ră. imediat vă şi facem impărti- f 
Urea ordinei vubh::e. însă mHitarismul să-şi apere rea!'T' - ~O't1t!nUhă m

t 
ati{}:rutl. tin' It sfam 1 

S:ngnr institutiile sak n !lUi a Ing- c a ou ea. e~a~ pu 1, n v 1 y 

Părintele diacon, ConlC'l Lazar, spurjea. c~ . n;mic Sl~l1r. Scbvu.\ 11~1 avea HJca ounoşt~n!a. ca ~I 
înainte cu dlfev;J z:,lc a că1ătoiit cu u~ individ. 1 i-~'a sfăramat I~n.t~nle ,In care s a născut ş~, In ctr•e 

ce '·('ne"' dela Rndntw'sta şi recunn-scandu-! de : n a cunoscut n1cland hbertat~. pe
v 
~re .~ a ob Ct

ne Îmbrădiminte. că era Preot român, \·a prins nuit s'o privească ca pe o hlmera mşelatoare. '" t 
" 

l- P.reţ.ul u.n.u.i eX~D1plaJ:l' 1 L~u 50 bani. l 
v 
i 
~ 
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l-am mulţumit frumos de afectiune şi i-am 
spus, că vrem să vorb~ cu d. general. 

După multă tr[uO\:ănare. insistentă şi târgueli. 
ni-se permite într<lrea. 

Genera~ul palid ca şi ceara şi tremurând de 
emotie, de Q 'foarte minimă tinută miUtărească. 
ne primeste curtenitor. cu ÎntâmpÎnarea, 'că ne cu
noaştem doar, suntem prieteni vechi Şi contează 
şi :pe mai departe pe sprUinui nostru. 

I-am comunicat hotărârea noastră Şi i-am 
cerut să ne pună la dispozitie o pa.rtea cetătiI 
'Pentru feciorii români, după care vom pleca pe 
sat'! să-i concentrărm. 

La a~easta nu s'a Învoit. 
In sfârşit duDă muHă dl:scutic, care mergea 

acum aProape ca dela egal la egal, ne-am înte
les, că vom conlucra în ce prive~te sustinerea :lr
dinei şi pentru aceasta vom 'Pleca ~a 'sate să 
mttlcomim popontl infuriat. 

Am declarat, însă, că nU mai apartinem ar4 

matci austria<:c Si ne vom Sll'pune numai C. N. R. 
Abia am parăsitlocahtlbiroulu i Si camarazi! 

ungour Î îl Si năpildesc pe I!lenera1t~1 ncamt (c:lre 
nk:i nu ştia ung-lIreşte) sfătuindl1-I. să nu se în
creadă în sin<:eritatea valahilor şi să nu le DCr
mită ie:::.i'rea în POPOr. căci il vor atâta .În conlr;! 
statuluj si contra ungllrHor. 

Şi generalul sovăitor. s'a lăsat capacihi de 
stăruintcle lor. Telcfonează Uniii jurnal de drmj
neat~ S;l publice, d îsi revoo.că hotărârea si În~ 
vită onterii români, pentru mâne zi dimincata la 
o nOll~1 :oJlsfătuirc. . 

2 NC),cmvric. 

A doua zi, dimineata În 2 Noemvrie, Cu e!'
ceJ)ţia alor doi, cari am rămas în oraş cu Îl1:::re
dintarea să adunăm soldati romani la Locuinta 
lui Opre. ccilalti au plccat În cetate, deşi era de 
prev~\zur. că ni-se pregateste o cursă. 

Aşa a şi fost. Generalul se schimbase c,u totul 
peste noapte. Aspru, grosolan chiar. o ia dela în
ceput cu proccSj<: verbale, sio tine fără încetare 
ziua întrca~ă. fortând j)ân~i. şi cu ameni11tăr i 

scoaterea la ivcal(l a unui cGmp!ot contra ordinei 
publice. Dadi se mai si putea vorbi atunci de or
dine publică şi de le~i? 

. Deoarece nu mai s.osia nici (} ştire din ce
tate. oamenii nostri cu tot dreptul s'au pus PC 
gânduri. Astfel. de către seară, d. ·dr. C. Pop, ln
soft de dr. Oh. Crisall, plcadi ,ou o trăsur~i în c.> 
tateşj numai după o protestare energică, fată 
de volnicia generalului. le sllcecedc să elibereze 
pc ofiţerii români din căpcana în care căzuseră. 

3 N'oelmvrie. 

Evenimentele se desfăsoară tot mai rapid şi 
mai grandios. IncePlcm să purtăm cocarda nato· 
na1ă; b. d. CieiD POl), ziua-noaptea OOTIsfi'it,11Îri. 

Se ':Ol1stitue primul Sfat National: Dr. Teodor 
Mihali, prczident; dr~ Stefan C. 'pop, secretar ::;e
neral. Apoi mcmbrli: Vasile Goldiş,dr. Aurei 
Vlad. dr. Aurel Lazar şi dr. Vaida-Voevod. Sediul 
era în Arad, la locuinta dhti dr. C. Pop. . 

Pentru seara zilei aceleia, Ora 5, Se fixează 
timpul prestării. jurământuhli. Eram acum în nu
măr de 21. 

Ne-am înteles: Plecăm Cu totii la sate, fie~ 
care în comuna. ori tinutul. unde e cunoscut. 
Suhscris1l1 a primit Însărcinarea pentru tinutul 
Hălmagll1lu i . 

D. ~creta'r general, dr. Stefan 'c. Pop, pre
merge actului solelmn cu o Înflăclirată şi adând 
simţită cuvântare, fădndu-ne atenti Ia 'însemnă· 
ta.tea istorică a misiunii ce o primim. încheindu-şi 
S)ţuduitoarca vorbire cu următoarele: 

.. Zt:V(/ infăplnirii irleawdui 1Ws(r'l1 ·1Il/. l' 

erpartc şi Sr nprnpÎe de rrnlitate clipă 011 clipă. 
Sunteţi tflle,.i, cllri 111/ ClI710aşfefi obo.~Nl].a, sunteti 
~olrlaţi. cm·i. 1l!1 ştiti ce e frica de moa:rte; îll'J
infr -- drri -. implorând .<iPI'ijinul lu,; Dzeu! 

Pl'Îm.e-idii t'ă mai pâHd(' .. ~c încă, da.r I<ă ştiti 
copiilol·. ei",i ac.e7a. carp. acum ea<le, tVl· cădea ca 
şi adcl'ărat erou a.l. nafi,uni; şi re.c'Ul1oştinta l'\it>a
mull1Î t'ă l'a fi aSt:gu1·a.f{i!" 

nrm~9ză apoi 1JlI0001~lltnl ~nbli.m. cUll.d ou vo
(-ea tr<>mn l'imdii de ('IlIl<rţie. întl'e9~ ;a~1.<;umţ.ă .cu 
ochii plini de lu('riTOli. 'r<*'te~te nrmătol'ul ju.ră
mft.n t ",ecret: 

"EI/. j11r atotPltfernicul"ui J) W7Il·fI.ez MI, că 1,oiu 
fi î ni 1"11 tonle cu ue·{hnţii şi sUlJuner·o Bfatu)wi 
Nnţionn.l Româ:n din Ungaria ~i T,'ansilt:anifl, 
('firI' ('!,Ie ~lIp,.enwJ fQl' al RomânilQl' din Ultgal'Î" 
~i Tl'fI IlsiZva1lia .. 

f'onşfilJ de dnJol'intele, ce ne ~mpull nOmu· 
,ilP j!<ffTI'icf' di' (IZ;. jur, că întru toate 1/la11ifestă... 

SOLIDARIT ATEA 

Tile I'ietl~i mele. l'oiu fi fiu credil1cio8 (I} Sl'a
mull,i llliit,,/' român şi nu voi" ridicl1 metnO.1w'r& 
asupra frotilol' mei, loc!(ia.~că fi ori.re f('rito/' 
poli/ic. 

Aşa să·mi a.jllte IhuH/l.f'Z.f'II! 

.~ C'e1 .ojntâi jurămîlllt !'l'a fiil'nt în 3 N"oemvrie 
~ar.a, lIa orele tinci, in oo·l'Oud. de ad\'oc9tură al 
odlui C. Pop şi l'a.u ,preBt.ut nrmi'it.orii: 

Sublbcotenent dr. Cornel Alhu .din Ara.d,>Jub
locotenont Nioolae Ardelean .din Chi-tighll'Z, 3ub
loooten'f'nt Dimjtri,!\ Bodea din Arad, eaporal 
lOOIJl Bucu.r din TOfaCl1l1"m'Îe, căpinan V ill1lor 
C<'rlladin C'i-J1JOlI'l~mare, elev Trai'an Chiril'a ,din 
Socodol', plutonier !.sa.ia ('rj.şli,TI {lin Botfein, 
l)reotmilit~'Jr Va,-.ile Debu din {'i11 l'ul-mi{', sub-
10<'0tenent Ioan :[)('huştean diu Odvoş, suhlCl('()te. 
nlOnt TIi<' Iţ!pau dinCurtici11, 'Plutonier ·Petru 
I,1l.'~trca. din niir~a, ].orot.~m(ldi.c .dr. Ad,3i11l Iancu 
(lin Fă.gC't, stegar medic A,da,m IrunCln din Fă
get, elE)v plutoni;;>r Traian ~rager din ITălmagiu, 
elev ni,mit'ri~ )lemet.câln--(,biişlneu, ,'>llhlDC"0te
'llent Hi.e Midean fIj'n Arin\a, .sllbk)('nt~'lJcnt 100rn 
)fartin dinS(\('iani, plut.oni.er Ioa'n ~t"MlIţ.ll tkn 
OUl'avăii. }ocoteTletlt Pmru Opre din Al'a.d, 10' 
('.otenent rlr. Adrian l'npei'f'.ndin Xiîdab. subl,)
('.{Ytonent Ioan T'e,,('arin (hn ~rii(lel'at, "ublo{"(lte-
nent Gheorghe Pop(}\'i.en .din Chi~inel1. dev 

I 'Rrudn Porwwi·t'in din Chi.şill('l1, căpptall ~loi,.e 
Ri'~('n(i,a din Hi!;l<'nl1iţa. IO('ot<lllpnt ROllln} Rj.m
ha$ .elin BTlwL ('.ăp~t:1'I1 T()I)(lnr $('l'h din AI',\I(I, &uh
locotenent Sabi'l1 Vătian ,oin Arad. 

Dnpi'i t('l'.mjllJill·ra jllri'imilll'tnlmi. ·dl'atdH:l';'il fi,;. 
{'ii il r1lni f;ceret.,1!' gC'!1f1rl11. C. p{)p.d~fl\lJ1i,=,()ara 
AnI:", (',,:v-o <'11 m:Îna pl'(jpl'ip pe pieptul fit'(·.i1l'ui:t 
hanrh de milt1a~e tl'i('olOl'a. 

111 (lr. nh. Cl'i.~Il'Il, .a,a'1\{·(': rlin ('l't;de foilC' (1(' 
el rum. 1)(' ·i'.(\:1,ma fiiel'ă rnia. 1'11 h"l,[·j"r :1l'IWI ~ jrle 
2'cn('l'al.n1. E u.ltillla ,wrisoar(', re {) '9rrn dchl al', 
;l1ata 11 \l"tll'o-n,nga rii. Se (li.4rjhll.(' cl'f'flcntion,alr;;oi 
·din lJa-rU'1l f;(·er(,tal'iatn111·i f!i'TH'r;l1. 1;: pl'lmilsc'rj
<.;()HrC sfîll1t.ii, {'e " alll dl,la "iitnrnl "tat l'l~llllîll 
îllt1"(·gi!.:_}~l plillmi1d t'ală În ca. 

Fi i Il r1 "f':ll'a t[l;\,zi'll, nn mai ·a. pat l'a zidi!1l i
llrl1ţa. in 4 .:\'{'f'mnie. 110-;1111 )1llfut (l('"piîrti rli:J 
;\I'ad. ri\L'itOTint1 apl'{\'lpe t'lti la lor'n1 (lr"tina·til1· 
11('1. pă:;.inrl în miîreaţ[\ "f("ră ek ilC'tiyjtatc. 

D\lrere - Îin"ă. - în Cl1r;<\L} ec](,l' tn'i zilr, 
.]în (':1.\,(' fi trL·hllit '<il '1(' zlt·hCl\,yrn in AI·;lrl,nmltr.
fr,pte h-i'ite s(' 11l!;ÎmŢlh"pl'ă pe lwasă. nanl.a Ile 
ot(·l (a('(.l .gal·ela) ~i fi:l'l'da d(l '1;u;ul'a!l\ii a 1'1'('
nl1hTi,măepIări.~l'ă ,multe z(":cj :de Rom:1l1j. 111 

dÎ\-rr;:c ]1lTllC·h.:a le .i nr18ţulu i. 
S()~i1'(>,a ofÎwrilorromâ1l.i îa llli,jlot'lll popOr\J.... 

1\101 l';;~\'1'iltit ~i·n ll\'llt nKlnlrll!an off'dnlr1orit. 
8'[111 înfiintat Ţll'Mntil!Hlpn; ,vărzi. hll'ne-l'f'le rlnln 
au fost. 

S'au ('on,<:titll it C{m;;,itiil€; Natiollalf' R\11'nlco. 
eari ÎmŢll'C'1111i'i('\l p:ăTziilf' ·an rant,rihnjt rolo;:'fll la 
ÎnCf'tfll'C':l {li"orrlinpi. la "tal.(Wn;ejN'a Înenvlprii 
în pntf'rjl0 pl'['pl'ij şjam dNlv{)]t.at l'a aifi'O/orf<1\ Nfl1, 

.~ti'itllta n.ati O'nlftJ.ă, ea r(' 711'-(/ daf 1)1' 1 J)N('))J ITi<

rl 11l11{'i viifof/I·t>. 711 .,17Tm-Ju7ia. 
D&.ă nu ni-~ Ţl11;11can >beţe în r.oate aerătn. 

fosta f\t.ăŢlÎl·nire rnntăr:ioar<ă !;'oi ni R'.ar fi .pormifl 
im{ldil1t ŢllooarC'a 11.00,0..;-;, uym-j ,de- ~nt.e de Jnilioa'lH~ 
şi J1lnlte yieţ.i rom!lne~ti a,. fi fOf<t ('l'ltţatC'. 

Că '1111 s'a întâmplat ,a~tf('l, toată l'.(\"p()nzahi, 
litatpa .() pOilrtJ'r ~0nC1'fi.lul ŞQYăitol' ,,:-i ,;f('tmi(~ii PPr· 
f:izi .. .('Mi îl înC1.Uljur.au . • 

Dl1mn('"zel1 i-a biltut pc toţi. 

TI'. 3[(1.[/('1'. 

• .., .. , sa,' pl ....... ua" ..... /.a. an 

P . frumoasA serbare şcolari în Felnac. 
"-;~l ziua de 13 (26) N-ocmvI1je aanit lor' î'n 

c~\I~:l1a Felnac (jUldetul Timiş) o rrll.n1oa"ă $f'1'

bare şeohtrl'i, 81'anj:!ltii .de hao"ni.cii î,n\'ăţ.itiol,i 1. 
Yesa şi T. Ţ'~ll1dre .. 

. n. Îm·. Vesa. a ţinut o instxu.<.>tlvă oon.fel,i·nţă 

o&"Pl'{) ,,RoluJ ~liişi itmportauUc'l ~i". An mmat, 
(~âtcv.a dialoguri predate atdm.irabil .de elevii ~l 
eleycle şCo'a1ei din 10('. 

D. î.nv. T. Ţundre a ţmnt o ('.(mferentă de<:
pl'e .Jnficinţarea ooopeNl.tavei ~i bă:n('lii polmlare". 

S'aru mai 'dJoobmat .poez.ii :}i S'.au .câl1tat {'.iin· 
tec.e nation!lle. C'omuna Fclnac f<e mîmdl'eşte cu 
bl'!l"ii ei î.nvutibtori. 

1 
Vineri. 1 Decem.vric 19r 

Ş'dl~~~~~i~~~t~~':Vrl' - r,j 
-
B~CU~E~TI. - Şedinta $t deschide la ~r. 1 

3 dupa aolli1aZ\. ft'~ 
Prezideazi'i d: Orleanu. In boo;cUe mini~ 

riale: 1. Brananu, V. Br[ttranu, Anghelescu, S~ 
Mârzescu, Banu, Moşoiu şi Inculet. l.-

După cetirea procesului-verbal, pr~l mf1! 
stru d. 1. Brătianu propune ca păr- Locaciu sa fOŞ 
dedarat mort ~ naţiunii şi să i-se faci funerapr, 
nationale, iar Camera să fie reprezentată la ire 
mormântare. D. Leonte Moldovanu şi aPOi d. 101 
remarcă meritele păr. V. LucocÎu. . 

Se anU11tă la: cuvânt·· deputatul ungur Irtt 
Săndor, preşedintele însă nu·i acordă cuvân~1 
O. Iorga cere Camerij să impună, ca dreptul d!'Qt 
lUa Ctlvântul S{l nu he înuăd't de restrictiltu: 
Preşedintcle. in ut1ll1a vorhiriidlui [orga, acotra 
cuvântul deputatului Iosif Sândor. ~r 

Deputa tui 'ungur se exprjlmi\ în cuvinte pio. 
dc&pre păr. Lu<:ac:u Si spune că atunci când 
Parlamentul mal{hiar Lucaciu si tovarăşii săi 
tau pentru 'ideea nati·ona1ă. aU fost trat.at în 
mai cavaLeresc. Roagă ca şi în Parlamentul 
mân. reprezentanţii 1.1nguri să fie în acelaş 
tratati. 

Intr'o atmosferă a~itată se fa,'~e al~gcrea 
preşodinti1or Camer1i. Au fost alesi: Mrei~ 
166 voturi, P:so 135. Au mai pr!mit voturi: T~; 
127, CillgUreanu 113, lstrate Mlcescu 92. 

Notari au fost al<esi: Băbeanu, Gârbovice 
Gârd<'1~ Juca. Lobontiu. Marincscu, Moraru, 
gllră. Oucstori: Jlioncs-cu ş.\ OII. ·OdCallU. 

S'au ales afloi : Comisia pentru redacta 
ră~nltnStlllli la Mesai si celelalte CDimisii. Pr 
dilltt'"lc Or\eatru. face un CXPOZClt al s:tuatiei' 
nal1ciarC Si leconomice a ·Camerii. Şedinta se 
dică. 

SENATUL 
Prezidcaza d. Fcr.c,:.hide. Wtrol>olitu! pri 

'\r. Cl'j .. t;'fI I'(,fw:ii ~('llatul "ă f'nJlrme îTh1Jit,nl1a· 
obicinuită: matt;rul Corp. Senatul primeste pro 
ncrea. Se alc!?: apoi vicc-prcşed,:nţi: Păr. Popa 
Dumitru LasCll. Vasilco. Grigorc VasHe. No 
Cotlarciuc, M01d"lYrLn, Nico1csclI Si Plk't1rar. 

l' III-a Şezătoare Cultural 
- Ziua de 1 1)eC". se va sărbăt0ii Dilmir:ed 

111 urma hotăl'~lrii g'lWel'l1uJlli t:r(,(,llt. ~'ar' 

C'ull"cn!l'lnt toate f<ăl'hiitol'.i.le natlio-nale intr 
'iÎng-uriÎ 00 ~rai). pnhlj<,ul al'i'i,'da11 va "ăl,b 
nellitatn zi de 1 })('('('m\'l~i~ 191R. j)\1,m~11e!t~ă, 

O/"U ;) d. 'a. în <'1\flrn 1 Ş(\ZMClami .a TI 1 -a ~ 
l'a lp, la Pala tn1 Cultural, e11 următol'ukl 

f~ram : 
1. Corlll dlui pruf. Lip{)Vlln. 
2. "Un·i:tatea 'naţionaHi" oollierillt~ de d. ~ 

D. Ghel'man. 
3. "Romil·nia întregită'! tablou yjvant, ~ 

c1eclamaţie de d-şoara C. ŞicloVR'l1. 

4. Canoo: D-na N. OpTe Gem . 
5. DansllU'i naţ.ilm'llle. executate de eleve-le 

tii norm!ll.f.'. 

. 9... a". "'le' ". a ~ 

ŞTIRI TEATRALJ -Reurforiul săptitmânH. 
• V:nClfi. - .. Schimbul" (Ah. B.) 
Sâmbătă. - Matineu: "Ion Cel Viteaz". - ~ 

şi ium • .,Schimbul" (Ab. C.) - Ora 10 şi imn. ,,~ 
tul ştrengar" $; mare caba.ret. 

In rflpertoriul Teat.rului orăşenesc \l'a pi 
() .schimhal·e întruc{it Sânnbătă noaptea ee , 
pTP;wntaîn loeul l>iesoi a1Hlmţ·all:.e: ,.Stu~ 
şt "en{!Rr", .• C'î'k,«iito.ria de probă", p'i(>tlă buli 
{'.â nt,ee(>. ·foa.rte dJjMI"Qct.ivă. 

. ~hlTnin('fă ~'1a~a 8(' \1R l'<CPl'e7Amtl3. tQt 'Ij 
ploe",a. 

PumbU'('ă .rl.npă ma,.;.a, se va p\1'ne în li 
('('a ma,i În?,ântătll)al'e opeiool:a ungu1'e-'!l6că , 
rea de aur . 
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lELEGRAME. C:,,~~,~~::~:~~e~J:.,~,o"ne 
~1'i aII frrut saU au prttrnt,t 5 numere COltSCCU

'1~e din. ziarul Mstru, că sunt socotiti abonaţi. 

Orga,nele poliţIeneşti au re1$-it să ancstcze 
la graniţă, lângă. Vârşet, 5 ele.vi ai l'ceului Dia
conovici Loga din Timişoara, cari dispăruseră din 
oraŞ. ~ 'Franta nu va ocupa regiunea Ruhr. 

t LO!'\DRA. - Rcruar Law a d<:.c1aroat i'n CiI

I meTflco.m~llIle]or, ('ă mI tUre ni'l'i {) cunoştti:n'ţă dCfl
f pre hoturârea oon~iliulul 'd~ miuiştri francez, de 
I a QCupa rt"~iunoa Ruhr. DUl'ă iruQl'maţiile rpri-

SIt At'ând în vedere gretdătile mari, cu car,i are 
~ lupta.t ziarul nostru, singund ziar românesc 
Jin Arad, I'!.(,g{~~ cu. inz~tentă pe toti. &!i~l~ii: 

lc+oştri, ,~d tnmlia costul abonamentt(lu,~ fara t1l

;#rziere.. la Admini.st.raţia ziarului, 'ndicâ,nd 
l'~"1fU(ue sch imbăr-i. 

Imbătatf de peripeţiile cinematografice ser
lokholm:ene. ehevii: Miclea. din el. VlI, nul COR~ 
silierului dela Curtea de Apel din localitate; 
Râlflneantu, din el. VI, fiul deputaruhti .ou acelaş 
nume; Nadra, din el. V, 'fiul mstitutorului cu acc-

, laş nume; Masa, din el VI Şi A\exal1!drescu, fiut 
preot:u.luicu acelaş nuime, 's'au constitu~t in bandă, 
numită "Cartus". 

I mÎ;t-e dela g;u\"crnul fr'a.ncez, a.cca,;;tă ştire a fO>it 
lansată in lH'ma nn.ei neinteleme;ri (RaodQr). 

)'J In zilele de 19 şi 2: Decemvrie se 'va ţinea 
re; Basarabia la Chişinăua;l doilea congres tradi
n!klna\ pe'l1tru 'de~thStarea vinur"lor din: întreaga 
dllară. La; acest congres se vor const.jtuf şi tnei sec
rilfun[ speciale: ştiintifică, ,practică şi economică. 
mra fi expusă literatura <bgri.colă naţiona.Iă şi 

~răină. 
i~ lnformatiuni CU, privire la: acest com:res SP 'tt obtine în Arad dela d. Anastasiu, directorul 
! indicatului Vit(col din judetul Arad., 

• 
t C<lnferil1ta dela Brusdla se Va deschldc la 

II Decemvrie. . 
• 

vţ In u,rma condamnării comercialltulul far
eitas Rosenbergcr de către judecătoria pentru În
rorânarea specu1ei, roLe 230 mii 'oua confiscat,e vor 

, distribuite intre functionarii puhlici din locali
ca'te. Distrihuirea se va face 'Prin parc:hetul Arad 
;, tub controlul dltliprocuror Dobrovici. Tablourile 
~ \"ederea acest':!:} distribuiri VOr trebui să se În

:tatainteze de conducătorii ofkiilor pllhlice, dlLii 
~r;erd;ncantu, conduciitorul biroulUi parchetului. 

lei • 
se Scriitorul berlinez AxeI Landt va ţinea la 

Crucea Albă" Marţi seara (nu Vineri, cum s'a 
nuntat în 11[. 9al ziarului nostru) la ora 8 ~i 
mătate o interesantă COllferintă de",pre E~ipt. 

Irilcte1\c se Y~Înd l:a Papctăria Bloch, iar scara, 
1>1a, cassi[ y, 
)ro· • 
)()\' Hugo StcinherR a n<:clamat politic' ciî i-S':1H 

lot~rat deladomic'liul din strada Baritiu 30, alhi
r. ~ri tu. va-roare de .c,..'lJeva 111l:i lei. Agentii politieI 
• .,It a~!,;Clrp(,l'it ea rmtoftre a fnrtului pe ~rar1.a Pl"O-'alei' sCrvjtoarca lui Hug~ Stcinber~. 

l Mai mlllte furtnri mai' m'ci alt fost recla;lll~lte 
ed ri ])OliticÎ. Astfel din atelierul lui ti;~mcr Si)(s-

l1nd, Bule\'. ~cgele Fjcrdmand Z, s'a turat o po
are e.::he haml!ri. dela domiciJinl lUi Ana Martin una 
1 tr"!apo.nl fi. iar dela sotia lui Rusal Lapos o 1}ercch~ 
l'bflfcrcei. t" 

,ea, I '" 
Apele Dunării scad la Bu.zţa~i, Orsova şi 

cu' ~nă la liârşova. sunt statibnan:: la liârşova, 
l' .. ~nă la Galatr şi cresc la Tulcea, Ismail si Chi!ÎJ. 

Duminecă v:a avea loc la Teatrul National din 
IUjun mare festival pentru Avram Iancu, al 
ărui semiccnfenar dela moarte se 'serbează a

, e., um. Artistii Teatrului National Şi al Operii Ro-
. âne îŞi vor aduce l>rinoo.ul lor fostului RCg1! al 

lm{ilor apuseni. 
Venitul reprezentatiei va reveni fondulUi ven

ru Stahtia lUi Iancu în Cluj. 
• 

După ce aU furat bani şJ multe lucrUri dela 
părintii lor, au dispărut dinlocaHta~ la 18 c. ho
tărând să plecee în Amorka şi făcând ,mai intâi 
un popas romant:.c de 2 zile stlb podul apei Bega, 
lângă. Cinematograf. 

La perchezitia tăcută s"a găsit asupra lor re
volvere. perucj,şi banl . 

Azi <lu fost predati părintilor, iar directiunea 

licel1lui i-a eliminat din s-coaIă. 

" 
La Roma s'a petre-cat c,'; curiind un incident 

foarte Caracteristic, 
Recunoscut de C{ltre fas.ci~t.i, un comun'st no

toriu, a fost COndus la barbier. unde i-s'all ras 
barba, mustăţileşi părul. 

A fost silit dnp~i această să străbată orasul, 
purt<Îtld un carton pe care se arrlta multi mei moti
vul pentru care a fost ,,1ledep,sit". 

El avea capul vopsit în rosu, alb şi \"cl'dc. 
culorile tricoloruhq italian, pe care fasciştii, ca 
nationalişti ÎnTo.:ati. ii vcnerează În mod dcosd>'t, 

'It 

X SI' (':Ult,if 'at'hizitDri (10 :1111mtnri o;:i i-i~trihll,i
t.yan· 1:1 ziar. 

Cursurile farultăţii de medicina 
Cluj - suspendate. 

din 

- ~kmoriul studenplor creo;;liili C~fTă Rec!orat. -

:\111 pnhliC'Ht îll nalllilJ-\ll ll()~trll ~l{\ eri ~til'(':l 

t.ok-gnafkiî 'li Ag. lhrl.w r!P."pl'{' lllilnifp~ţati il .. 
al\ti~rtl}!it(, (hl Cluj. Dnjl:l ~ril'ilc 1'1~imi'l(" a,.;tflzi. 
l'l1l""lll'ile f'aellltiiţii (le Jnodidn:i {lU f",;t str"r,('n~ 

date pîrnii la aplanalT<a (!ollflie(lllnj - ia!' ~t\1-

dl'n\ii er('şti'll.i (kla ,]J10rlidnii ,aH înllinLlt urmil· 
ttirul mCl11ol'in dlni H(>otol' al Fn,iy(~ri'iUîtii: 

.,,\ioi ~tll(lentlianllin1 întili dela fm'ultat(":\ de 
ll!erli('illă ({'il\l Cluj. oh"el'\':lnr1 lip;:u totală Il {'il

cl[l\'l'C'lor evreeştj din r>alil0 {le ,di"E'cţ,j(' şi .enm 
1111:Jllihnl 3tu,tlC'Jl1,ilor lIcizradiţj C in majorit,atf' 
{''-)\";lI'~itollre, ('u O1iOane' \'ă l'\1găm~~l hilWyoiui u 

primi !:erf'l'ca 11om'ltl'ă ,d(' a in tel'veni pe l:lngâ: 
oomnnitatea iZl'aeljtă, ea tll'ca"ta "li Îad( pCI1lt.rn 

şt·jinţă ~'elea~i sacrificii faţă do c"ecl int(~lp rel i
gioa,se, ICLUn crwil er.eştinii le-am fu.eut şi le lia
oom. 

Creştinii şi e\"1'('>ii ,an aech:"l1şl c1l'cptmi, ~ 

'"II]" hlleu l'a el\' ace lf'llşi pl'i "ileKi i. trebue de'l'i ea 

~i îndllltorir'ile şi ,.!tel·ifi\:ile ~ă fie cg:a:le şi penh'l\ 

al t ii. • D. profesor N. Iorga, Întcntionând a organiza 
< ~('(~Jtilll cii nn '(·",te "ina lH'ltv4ră uu('ă ,so('i~-

110 ,.exPozHie perma'l1wtă de artă românească pe 
... 1{ '1- 'p tmt~:t iZl'a<,~ită priv~şte ştii'n~a şi bi11efn,oel'ilu 

~' and, ocoa.la n'Oastră din aris, ministerul in-
CIi 'I'rin pri>ima oonce'Ptiilor de actllIn eât.enl se, rucţl'unii a PUS in vedere şcoalelor 'IlrCTfesionale. .. .. ., . . 

tii de tesătorie de a pune la aispoziţia dlui N. I ~)l,e Şl c~'l ,ata~. n()~ ereşt1111111, con~]lder~md. ţU nOI 

_ o(Iorga, obiecte, tesătu,rl Şf broderH executate in a- I dl"eK'ftrea <ada'uelul ca o profanaIe a credNltld<)f 
"Sl1teste şcoli. ' I şidatinilor nOll,stre stră'nroşeşti, rugăm ConsiLi'ul 

t • l1rofegional gă aprobe hotărâl'ea lloastrÎi -de a lUt 

t Necunoscuti au aruncat la Roma, o bombă îngild'lli ~tml('ntilor ('\'fei 'să -tii!';('.('e până ee Co
t p!W1~ paLatul in caTese a,fla lmare Stat maior fas~ munita'tea iZl'l1€Htă 'nu n trrimite tnept,at. IÎn..<;ti-
~ ,1\IC1St. 1 'd A . ;] d . • 

Ruşii la Lauşanne. 
LAnSANNE. Ccmfel"ilIlţa :a remi;;; ("1':Î ră.;~ 

rlUn~ul la nota rusea."«!a. Anglia, Franta .. şi ltoalQf\ 
(l('('~ară ('ă !'/unt solidare Cll pu,n:otuJ..de vedere 
fran{'ez ,arătat de Poin<,al"e in U/ita de-l,a 14 No
cmnj{', În R('wml ('ăr{'ia RUf<ia. a fo,.;t Î'n .... itat:l 
la {'on{(,l'lntă numai în <,heRt.ia StrBmtoJ',ik>r, 

(I~l1!dor). 

Şedinţele comisiei teritoriale. 
T.An';:AN~E. - C'omi"i'a teritorială 'a flDc.ep

tat l'a,portul f/.llh(,(Jimi;:iei, flclegată i'll ehe.-t,ia de-

11lil i tarizării insule10r din Marea Egee, Vellizelo~ 
n'a }nat. pa rte la a('oa.;tă şcd,jnţil. 

J( [\'·\1.t luI' irl'i dllpă ullliaz,i. ,~i o ~ocllinţă :1 

"'llh('omi~iei trritorjl;llr. la {'[H(' T11rc-ii s'au doc'1:a· 
i<at ('ii ,nil nC'wll să hltl'e' în (h~{'.utie l'iHă v['(;nl(' 

Wllt ah"C'llti (lelogaţiL Hu!>i0i. (Rador). 

Pa-1idlll Firănist -- !fi1iJotriva Nouei C)i1Sfittijil 

nr('rl~m:rrr. -- Pill'ti<lnl tărunt:<lf, in ,,-pn
~111 hotihÎrilc,l' ln'ate, ('.n 1wi\cojlll de!H1ll01'ii Iproel'
tnllli ,!wutrl1 l'pful'ma Con~titutici. ra 1,11:1 Ilu'pt.a 
in ParhllllE'nt împotriva al'(,8t'llIÎ proed. Tot. mI 
u('('~t rril'2,i \':1 ol'gan,t7Ja ,llJIft'ri ,~dllnii\l'i p"puhl'l'c în 
('apital:~l, eerf\nrl mWll,rLlt 1'( ntl'U a>("'a~til lupti), 
Se' ~l'l1nf' ('ii F:n·tirlnl tiîl'ă'ni,~t Ya l'pÎni['n in Ca, 
11;('1';1 \-; neri, (Harlllr). ~_,_, __ ~ 

Dic1a{ură miIirar~ în Bulgaria? 
urernrşTL - Dnpit i;'tiri ,tlin f;()fia, ,)]'

g,m iza tia (,fi ţer,ilm' aC' )'ezf'nii llltlga 1"li, a ultl'('-:at 
;,n :lllf'l ('i"d 1'(' al'llJ;ltll, '('()Ill\l'ni(,tmd l'q]l1:t11,(tanH'1l~ 
wl,,[" a('c<tri a "ii E;ku gat a în \"(,der(,li p ro{'ta,t 11 it l' li 
dietatl1'l'ii lllilil'fi1'(' i;'i li l'u"tmllul'ii lni St:nnh,,-
1i inSh'"1l. . 

Pl"C'.;i,1i'nt,ia C<l.11leriin în,itai ('l',Q'llni7",'lţia n_ 
r.:itl~l'ill>!' ai' l'ezcrYiÎ să în<-,('h'7,{'l'U a~,(,,,tc Hg-i'tati: 
(1 i Il ('a l'{' P(yt, l'.['7.1I1t,ft p,e1rtl'U Ih 19ail'la ('(,1(' m;1 i 
I'Hat'i 11'(>\10]'<1['·1["1. (Ha,do!'). 

Irlanda - liberă. 

IOS 1HL\. - ('mlllera {'ollllmelOl' a y'obt. 
pror'f'tnl mh~t1i,· la f-itatlll lihel' irhwdr-z. (Ratl'll'1 

Anglia fată de exccul<Hea mfni~t!ilor ţ:recL 

ATIiENA, -- Executarea fostului prim-mi
Ili~t!'ll D1111al'j$i şi a ş.ot,ilor Hăi, a ,a'mt oon~'Clnt(\ 

grave. 
Reprezentantul englez a declarat, că AIlKlia, tiu 

numai ,'a în,tl'erupe 'relaţiile diplnmatie.e, ci \"(l 

l't't l'[\g'e ()r~ce Siprjjin finanei,a;r şi V'a denull ţ.a 
toate' datol,ii'Le Gre('ici ,către Ang1illl (nud'or) . .. ee'" ce "4" • 

BURSA. 
Ziirich, 30 Noemvrie. (Deschiderea). Berlin 650, 

New-York 537, Londra 2428, Paris 3700,Milano 2550, 
Praga 1695, Budapesta 2275. A&\ram 17750, Bucureşti 

335, Varşovia 00350. Viena 00075, coroane stampilate 
00076. -

Bucuresti, 30 Noemvrie. Devize: Paris 1111, Lon
dra 731, New-York 161, Italia 770, 1:lvetia 2950. PraRa 
504. Viena 2250, Berlin ]98, Valutei: Mărci 335, leva 
llG, fnnti sterltne 720, franci francez! 1125, iranci etve~ 
tieni30, lire ltaHene 755, drachme 310. dinari 240, do
lari 160, napoleon 565, coroane austriace 26, coroane 
nnscare 630. socol 495, mărci ilotone 115. 
...... rms. r .... • l' • +.~' El' ~rl ., I b' tutu 'tl! (' 11atonlle. eauavre , o ~\'rel in r!tlport 

'Vlt xp oZia a II'JvuUS mari rava~l1. n Irou se ,. 1 
buf~anau doui functionari eari au ~ăpat .ca' prin mi~ ('11 1mmărnl !ltndenţ.l1or evrei· Redactor respons'<lb-iJ: LAURENŢIU LUCA. 

[llUne. StUdC'tltii medl'.c:ini.şti cn~ştini. Cenwmt: Dr. MADBR. t 'aJ- --__ ~ ____________ ~ ________________________________________________________________________________________ --______ ~~ 

i Au sosit cele mai noul j.uPDa,le de D10dA din. Papla. S I I J 6 
n sdSe eonfet11onezl cele mai modeme D1a.n:toupi, OOSt:UD18~. a onu anes 
~ "\ toale .... executate p.unctuaJ, tU preturi ieftine ' W15 " . 

I 
I 

J Str. Brătianu (fost 
Weitzer) Ho. 11 • 

• Vis·a~vis de poştl 
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;, f 
I f' 



.... ~ ,~;. • +f'" er,' ".,x'ijJ1 

.. 1: 

P • SOLlDARITA TEA Vineri. 1 Decemvrie , ~ag~.~~~. ______________________ ~ ____ . ______ _ 

, Ii~~"'~""""""a.- .... ~ ....... ~""'''. li · ' ..-• , ~duc~m la cu~oştinta ono publj~, ci T R T . 
Â. Incepand cu ziua de 2 Decemvne, in ... 11 1 U Pub licatiu ne. , I fiecare zi şi Duminica Inainte de masă în.. INS ~ N 

I Â I !II. Restaupantul •• AI· 
Rllh:"cri.i'ulnotiU' public anunţă. că o l!;\l'lIî

trudi de ll1a:;rină de lllllblătit. folusită, l'a're ,.e lIflii 

în enrt{,,'l domeniulul ·desllb nI'. 1-4: "jtu:ltă pc • CornulVânătoiiiliii i II 
t.('l'jtOl'ul e()!llune1m Ahk.;.t.i şi Yojrodelli. ('<..fllstiltă 
ti}aJ'e di'll lIl',luăt-Oaflt'.~c obiecte: 1 ]ocolll(,hil de 8 Â. va concerta orchestia lui Da".td Â 

.., Kozak din Bpa.lilov. Vi- ..-
HP. fa'bl'ieatie CJ,a~·ton-S('hllttlen)rt !;li o 'nHt~i'd nuri alese de Podgorit", mânclri • 
d(' Îlllblătit fahricatia faln,il'l"i ,de ma~i'lli~r A \'. t gustoase; dej';lnurl. Selviciu prompt. y 
şi IxHlte re,:ehizitele ş.i instmlllenlte1e Hlm,rţ.ÎlliHoHI'I' ... Sâmbăta şi Duminica deschis .Â.. 
în ha'ZIl pc\TRgl'afllllli 306 al eodnluÎ cOIllC'I'('ial, "c .. dt. ţ ... 
va vind(> prin li-citatie, pe lângă plîată î,n l1111l1(,- .. până mine a 8. 

rar îl\ zina de 7 Decemvrie a. ('. p. JlL la ()rele:3. e Cu deosebitl ştimă: ~ 
în l'omuma Al(leşti, la pl'imă11ia 1wcstei mllllme. ..- FT S I at 1 ăd S bestyaD 

Ca y.adin se va depune la mima llot,al'ldl1Î ])n. .. lip za p af Ş Y '. e . I + 
blic în funcţie, înaint.ea înco}X"J'ii lÎC'jtlltiei, SIl- • fosta proprietari a restaurantuluI I 

.1 10 000 1 . Â. Pannonia. .. 
• 

ma ne. el. .. ,., 

('.umpără.tOl'1l1_ ('"te o~lig'_at.l'a_. IlIohih·le ':IlS .~ it ~~ ..... ~ ...... .,. ........................... . 
11l{·lltI011~lt.e Jlll{KhMcll1pa 1!C'[lH('!{) a 1(' ]1l'plu;1 I 
ţOi a 1(' dl1(',c. _____________ _ 

111f'1l, la :10 :'\oem \Tie 1922. 
i Cetiii şi răspândifi 

SE PRIMESC CU PREŢURIL{ 
CELE MAI AVANTAJOASE LJ 
"SOLIDARITATEA· 

lkrich.mp., notar 'llllbli('_ ! 

"SOLIDARITATEA" 
I ARAD, STR. ROMÂNULUf I} -_WG ... = = .......................... ....................... -~ 

~lTUT 
'-~~ 

~~ 
. CEL JIAI no'\)~ . 

.~ 

CONCOR,DIA 

• 

Fiind aprovizionat cu cele mai moderne Dlaşini din străinătate şi patrie 

ca: maşini de· cules, maşini de tipar, ll18şini de tăiat şi maşini de văr-

-4 sat clişee precum şi cu cele mai llioderne litere, prhneşte spre execu-

-4 tare ~tot felul de opuri, reviste, foi, placate,' registre, tipărituri pentru 

-4 autorităţi, bănci ,şi societăţi, :precum şi invitări pentru logodnă,. cununie 

~ şi pentru petreceri. Anunţuri funebrale se execută cu cea mai mare urgenţă • 

I 

. ~berVjciU prompt. $__ Preţuri moder~te. 

(JiVVVVVVVVVVV'l;fVVVvVVVVVVVV~~ 
.. ------------...... '-----TipogTaffa "CONCORDIA" .Arad s 

.:::--- -',-- --'-
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