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Incotro mergem?, 

Se păn'a dt duu[l un r[\;t,boi atftt de ,..,<În
Jcros. :P-:uropa bolllla,\,tt şi plintl de răni va 
putea munei În linişte şi se va roculpge. 

Dar, <Se' parc, că învinşii nu s'au rcS(:m-
Hat şi HU n-eau, cu nici un preţ. să se, a"i
tnnl'V~;·e. A fost de ajuns <lycntul'a. idioată 
il OrecilnI', cu readucerp3 pc .tron a ex· 
l'E'gclui Constantin. ca LH',~nţpll'geL'ile in
tn~ luiaţ,i şi uădejdile înyinşilor să se ar
centueze. 

(;ennaaia, cu mfmile-i legate în ilpn
J'().Ilţ{t, lucrează cu zor in Husia. cări'in îi 
morganizează armata şi nota. HU::lta., la 
rândul ci. îl bate pC' urn(lr po ~lu~taf<1 l\"e" 

-mal şi il ajut.-:'t s;'I-ţ;i trencă tr'upl'lo fanati.-

B . -1 -zatc în Europa ... U recii rpyoluţiolHl ri îşi 

I 
l'XN'ută "foştii, ,1.11i,ni~:l'i~ fiti.\mb111isky faC(' 

declaratn pueJlJ('(' pana \'<\ 'an'a altcl,\ra 

~ ~nai ~:~t de Ykllt,'" .. l·n~llriiv cari se ~1('~
's I tl'apta uu IllclH'lat' o aha.n\a ('U faSclştll 

1
, .it~\il:ni şi ('(.1 ('m<1tii ,Hleri'l1ţi ai dpIHltatn

, ' ltH f rank, eare 'Tca rupel·ca. do .lllg'O
.il.a.vi~ ~~ 

I 

In luna Fe'J]'uurin 1\)2::3 Ih~.pnblica 'e
. crainiană'I prilllgeneralul Frullh(l îndH'ic 
"un tratat de alian(ă eu Mustafa Kemal. 

1

_ îndn~ptHt in mod SI1Pci.Jl împOll'iyn H.o
mftnlci. 

La Lausmme. H(lkov~kv deda-rrl ame
.nillţ.ător dl ehcstia Basarabiei nu se pOHte 
hotărî dceftt prin plehiscit. 

La Moscova ,se Într\l'lH.'şte zilele t1Cl'stn 

conferinţa desarmării I'n care bolşevicii 
vreuu să arunce praf în {)chii Emope,i fli'i· 
Jl1ânde de pa(~e. 

. Şi toate ac('st-e utelltate la adre.sa prl
cii llloodia:lese Ul'ZP8C într'o "1'0'mo efi,nd 
între A liaţi nu e .solidarit,alc'a care DT tre-
bui s5 fie. " 

. In această Enropă care î.llcope din nou 
să fiarbă, HOlnânia e ţinhl." cea mai apl'O-

l piată a tutru'or poftelor, a tuturor uriloL 
t-- , .. '. Veciuii aşteapt,ă. pâud{'sc un atac pu
~ t-ernic care să ne atragă ochii intr'o parte 
f," oarecare, pent.ruca să ne împlâllte apoi 
, mişeleşte în. spinare ffivoninatul cuţit. al 
I !'evanşe1. 
1. Autorităţile noastre m.li,talfl" vor şti 
~ ~ să ia din vrenH' toate măsurile de apă.
f rare. 
t' Complotul pe care îl plămwse îrnpo
r· triva păGii eurol)CU0: şi d"ei şi împotriva 

ţf, . no~stră. rea(:ţionarii şi nwoluţiollarii. a-
jutaţi df:> mrÎnfllH'a(p'ă a lllilitaTismulul 

~~I,.'j', gCl1l1an, va găsi în Homfmia întregită un popor dornic de pace, dar .înarmnt. pImă 
'n dinţi şi hoUlrâ,t. să-şi apere până la lll
hli1a picătură de sânge pământ,nl shămo
şe-sc! 

REDACŢIA ŞI 

ADMIN ISTRATIA 
Str. Românului l/s 

!nserţiunile se primesc 
la administratie ş.i 1. 

ZIAR INDEPENDENT Agenţiile de publicitate 
t , ' "",',' " 

Hotărât,există O lege a dreptăţii I Ceva despr~ volun!arii ardeleni 
1":" 1 "Ii' (" 1" . ~( dIn RUSIa. l'.\·el1'lJncntc e ~lJ!ll '"ro.~la, -U"!H e 1'·IllK'L nuinl- --'~-

ştri)i n.n gen~!<8Jlisîm, ~all.!o~t ~ olllori~i, imet~Î'a~ , . - "Prima Alba~lulia.u -
dnpa 0. J\1I(!ol'ata sumara, flU.,uta' de euţJva caP1-1 
t.:ni rcw)luţi<mari, pflt fi ÎncelHttul unei serii Am primit la redaC'ţic br'.)~ura "Prima Alba-
Î'ntt·t>gi de lli'lI()l"I()cirÎ pentru î'ntl'l'g POPO.flt1 1 1 ulia", volun;t\lllJ'i i a.rrkleni î\Il Huxboi'ui pentru 
('le-Il. ' I în tl'eg-i!'{'a nea multii. de D p, N omoÎlal1'U. 

.\N'.;ot popor fiufel'e d(' ,m('g:al(Jrna'nÎe înaeela.-; I Int.r'u,n splon.did ('aleli.d()~p, autorul 'ne Zlt-
grad t'l1nll suf .... r de orgoliu vecin ii noştri dela grăTe~te ;;tal'ea -snflet('~eăa foştilorsold~~i a'k~-
al1\13 ~i. l)el1tl'Ll satisfaoorea aee81xw boale naţi.)· tl'o-ungari, l'1}lIlâni-arde1elli, <'S1ri, aj,ungimd în 
n.ale, al1 ch,iullit I;\Î, martiri7Jllt v~a~uri î'lltl'egi pc 1 C'aptli,,]tat(\. ilŞt.e,j}ta'll mI. 1loriihdarc.daI.' l'U .încI'C' 
(I'II!!;) ~I'(,detJ ( pc bIetul popor l'1Q}nan! _ dere in ~~lgăr,ol~ de pe eillmpiile ~n.;.:~d ~i ,de pc 

Fltnal'ioţii au supt simgele ta.r'alllllui .din vo- , :-;tepere Hlbenel. -d~>la\'arpa ,.--1(:, razho 1 :t H,'mHl
('hinl l'('~at timp de a11roapcfl.mă lOel:ol('. Au je- ! ·niei, J"fânta zi dc' 15(2R) August 10Hi. produC'.,e 
fnit. prăd'at, pu~tijt. fiil'ii milă 8ămnanel'Cpl'in~1i- o \"ie agitatie i·n mij,kwul a{'.{-'"~rtM pI1i7"nniNi, l1C
patc de 11-(' atull{'Î al :\I{~ld(}vfli şi mai al(>s al:\hm întel(',~î în t('ndil1~d€ lor de rll;;i şimaltll':\Itaţi şi 
hmi('i~ ~i Il\! ~e dădeau în lături ni<-1i eLela cde batj(x~)l'i1i ';'1 în lagă.rc ,d,~ \'oehii i,mpilatori. au-
n:ai odioa;.e <crime pelltrn Împlinir('u yi,;llllli I{JI' "tl'i.eC'i ~i maghiari, eăI'{)l'll allltorităt-i!e ru"el0 
de imbngilţirt' şi măl,j"C. Îlwredinta";C'I'ă arl1llini~trlltji'a j'ntel"11U a 1agllrelo.l' 

, 
,', 
~ ~', 

re 

:k , 

iI 
" ~f" 

~.: 
" 

{ţ' 
ir 
.~ 

~; 

c\C'cste pop"nre: gl'~l'ij şi IIlNlghiar,ii l1€-ml dat de prizonieri, In a'C'c:!i"tă mtllaţlic şt.irea d('l("Jară~ 
lli:u':iJ'ii uC:tJlInllli ]'nlll:1neSe pe Br[wco\,eanu, rii t1(~ razhoi 3 RHlHîlll'iei a ",trăh:lt,llt C',2. un eu-
Uhit'a .\h,;.>, Tudor Vlad!illlil'('~;"\1, pe ~Iihfri Vi- rcnt el('dric' 111,!!ăw]1(' 1bmâ'l\1ilm' f,lisllte,,rk ofi~ . l' 
traznl. Horia şi lI1tp mii eU;:- ll€>l'll'lV,"{,\lţ,i C'f\,rÎ t('ri ~i Ulii de sol(lati f!"răhe~ la "",]ic·ita la m\in'Î,:;-
7i-all (lat ~f:tl1~it\l1 prin t{"nll1ite,trul plenipDtentiar al Hnmi'rlli{'i la Petn;gTa.n şi ;, 

1.I'~C'a eJlt\pu1t:ij ;l1~ă 11U iartă. ,.,i dU!lă \'e:1 la (kff'l"itele <'011:'\111<11:<' li,\lllîlllC ţli aliatr. lH'imirea 
cUl'j de !'ltfeI'Î'ntrr ·a vcnit. .!'il riizb1l1~e,..nfel'i,ntele 1Dr în armata ,romîlll~l, A('f'st(' ~'.ri"-Orj \'01' l'i'i,nul11e J 
llnnj popor hl;ll1ill şi 1'ăh,Iăto1', î'lIInelnmind pc !'ele 11l:1li ex,pre:.<Îye lllo..:aif'1I1,i din gn~IHli~h."111 it,a" 
ul1:'::lll'i in6lt ~i'ali Ol\lor;t pc Ti"za l'e1 mai tti~pi(' hlou al 'J\j(-'$tinsei 11l;:;uf1eţil,j 1111ţ.ionalp a l'olllâ'ni
]'('!11'I'zflnl1,!)t al l'a:,ei lor şi ('le g-'l'l('I·.j «"a să {'~)mit;Î lor flr,df'leni. 
IITla rlin l'(:'h' ;naj 'ildi'1H<>:.e nilll{' p{)litir:e :.i~, :"t0 
1'101, 

Pc n'Ji lIU ne [1I11~nlU "ij·Il ii Iwnol'orir '.l 11,' 

wÎwll,i: d:U' fikllll,! kg,',(l,ră înt-re c}!iJcm.i:i.1'e na· 
ţi<)J1~dc ale ma~hia.l"il<ll· şi ,pOP(}l'l~].ui clen şi "u
fel'jntel,e inc:htl:ate ,de Htrii,lll~lŞii 11W,-;.tl'i. trebne ,.ă 
ue <'AIII\'ing'OlIl ('ii h':it.;II'Ît, eXli.:;tii o It'ge a drBP" 
bitii. 1. D. 

$' .,.. $ wn ... 

Parlamentul. 
-- Şedinta Camerei dela 30 Noemvrie. 

BUCURESTI. - Şedinţa o deschide-La orele 
3 d. a., d. Orleallu preşedintele Camerei, 

D:n partea guvernului sunt prezent: domnii 
mini$tri Vi,ntilă Brătianu, Traian Moşoiu, Anghe
les;:u şi InClllet. 

D. d.r. STERN DI:j)utat de Bu'.:uri{'şti. int!:lrpe~ 
lea:ză guvernul în chestia manifesta ti Uor antise
mite organizate în Cluj de studentirnea universi
tară. 

D. IOSIf SÂNDOR, din Cluj, !n~erpeleaz:i în 
aceeaŞ chestiu.ne. 

D ministru ANGlif:LESCU i,n r:1SPul1<;nl ll'1t 
la aceste două intenpelări arată, c{t a cerut in
formatiuni tclegrafioe dela r&torul Unîversităţ"i, 
in chestiunea demonstratiei. Arată că s'a ordonat 
cea mai severă şi Imp-artiată anchetă. 

Camera procedeaZă apOi la aleg~rea cw.!sto
ruluÎ Camerei, fii"n'<i ales d. deputat fărc.1.şeanu, 
cu 125 voturi contra 40.' 

O. VINTILĂ BRĂ TIANU, ministru de finanţe. 
prezi,ntă proectul despre reforma finan:iară. 
Proectul este predat aPOi com's1une i financiare 

Ul'llwază d'e,:;nrlier{,:1 gn'lelm' zile ,(1,(\ zhul'iu
mare sn fl0tea,;;eil. zile {'lln.!! i ,11(' <l'ştcpt.are: dela d. 
niamancl.i ni{'i un rii,;pIN1". :d-ela oonsulat,c a.se
lllkll&l, tle"lpre vre-o dispoziţie a guvernului ro
mtm ni(~i o ';\tire. illr în ,restimp, 111ll'gUl'ul t.ot + 
sTă.pâll Ile,;te .1Jietul l'lJlllîlll şi în Bihcl'j.a. In fil1() .' 
,în Dr('('mnie Hllii ·s-o~e~te UI1 D)'din ŢJ.€'Jltru f('Oll
('f'ntrarf'lt prizollerilnr r1}]uâlli În lagal'L1A .di'll 
lhrnîţa lângă Kiev, i 

~ 

Xu ;o:;e CU110HŞte. eu ll"el"titndinl'C orlţ!,i'n{·a ace~- ~ 
t.ni ordin: f<:.st~1I el un fC-Z'nltat a.'~ tratatin'lor gll' -I 
y('rnnln,j român eu ,2:m'C'rnlll l'L1~. ~an () i'niţ,iat.idl 
propri-e a autoritătil!!r l'I1:"1E" rezult.ati'irli"1l inzis
tell\e]e &olicitări <lele prizonjerîlor? Conc'Outrari ~ 
la 1)l1l'niţa. 'bie~ili :Iwioomieri 'al,delf'lli.R('pşti fii 
ni 11imănui, 1l\1t'all ,;iI. ;:.up0(1tl·t.e 'Iloni şieani'll1i Idin 
parte;) {'omanda;ntulni rus. gcrmam de origine şi -
de !'.en\ti Illen te: yOU Ei<ehe. 

ta (,~lt{'\'a }nn,i, vizita ('olonelull1,i Pi,etl'arn. 
('lI f!COP mai mult informll't·i\" l8Ipoi Uill ÎnN)put-,dc 
organiza're, pc urmă o m~}n.eă -inlt,t;nzivQ eu IO~-
0rganizattie. ee rupl"in,dfla Î11tn-eagla. Ru,.ie Ie'\lro
vc>amă ~ ~iheTilmă, dil1 eal'e fliceau lpa.rt~ llllai 
m\llte oom i .. ii pentru fil1p:ajal-.ea ""olutltarilol' şi 
ronfel'("lltilllri-propagltn di şti, toate a.('.('8toea ,1 U{\râ11d 
dUipa În:di:coaţ,iu.J1Iile şi sub conducerea ,,*,l'\'ici'ului 
r'()l'pnh1l Y~)hmtarilor români din Rn,:i-a, a·flat, 
în K iew ('are niai tîtl'ziu !>Cotoa oa IhijloC' ,ele pr'()- j 
paglmdă ~i gazel a .. România .M are~l rOOlaeta,Uide , 
cl'll ii ~evel' Bocu şi Ghiţă P<JP, ' 

A('ti vi ţ.a ţ(>3 ('orpnl u,i d'lll'(~ă pil n.ă Î:n ,\Ullla 

Ianuarie 1918, rând în rnmna e\'€Inimentelor re- .. 
voluţionare ,din Rnl'iia a trebuitt &t în\('IE'te~, nu- ' 
11!l 0UIn r!'i.e~;;e ni'll l'aJ1Drtul "'umll1l' al 001'Oneluhli .. 
Pietl'aru, în ae(\-n. timp prizoni-erii arddeni din;' 
RU!'1ia an dat l\Il'matei române 396 ofiteri ţii parlament.are. 

• \)j21 so1daţi. 

Vineri a. m, s'a constituit comisia Ca-merei 1.:" n rezultat, lC'areayâlld în woere ~n'C·lltă.ţi lI"-
însărcinată cu redalCtarea răspunsulUi la Mesajul diferite. cu <"<lri ayea1\l .să lurte p~·iwni{'rii din 
Tr()tlului. PrC!)edinte al comisiei a fost ales d.'· Rn"ia, pel1,t.ru a se puwa, Î1H(),\'a în armata ro! 
S[IYCanll, iar referent d, Simionescu. mână, eSl(,d i l1't]'(· ('('l(~ ;lli frn m"a,,{ .. ~; l'~p'r~zoll -', 

SENATUL 
în sedinta ded. a .• a 3'1es comisia însărcinată a 
rl'2dada răspunsul Scnaj:ull1 i la Mesagiul Regal. 

(Rador). 

t:În.J 8.4-.) o~ dilll'jfr.l toLllit fi rl.l·(ldenlo!' aflati: 
În "aptivitate rusă, , ~~ 

Si'i I'UII-l'roaţ,i i ŞI; cclm·"krnU'Îi eu 0 organizat,iE' 
1luri HI;<tii. ~i "llh o dUl'atnmai lunga ~lr adtvl-' 
tflt~ au da.t tlll plXlcent ma;i mi<.': cei dintăi 7,5 ',!:. 

Praeţul unui exemplo.p' 1 L~ u 60 bani. 
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Pa~. 2. SOLIOARIT A TEA 

ia.r .<'ei (~ill U. rmii 8~~, din totalul przonjel~ilordc II n o pusta~. 
n·aţ}Onallt.att'a lor. r", 

Autorul inzj;;;tă mai }'urg a.snpra importrunţ,ai 
polit.i~e şi morale)l fr'lUllosulllli ~est al vohmtla- Plâng vânturile, . 
l'~lor în timpurile. dnd de~ pal'te armata <ro- Mânzj! se joacă şi nechează 
mflnă d'wpă croi~ lupte era ÎI[} ret.mgere, iar de Si pusta 'ntreagă plânze în dulcea după-amiază, 
altă parte inteI{'ct.ualiiroIluini rdim Ardeal sub Iar iepele robuste 
OOroa.r('a ce-j apA..'Ia, llll se puteau manifesta d~ Pasc leneşe 'n răcoarea nemărginitet pu5te, 
iIoo. In acest timp, mamifestul Kl.e1a Darnita din : Trec lene.şe in soare cu paşi mărunţi, su~rbi.-
13(26 A'Pri1i,e 1917. tl'limis t.llt.uror guvernelor I Şi din covorul verde al frazedelor i.erbi 
al<ilate, e."-te Î11t.r'adevllr .. prima Alba-Iuliu", pTi- BruSIC capetele mâYldre şi le r.dlcă-arar-e, 
ma maThjft't>ota,tie a voomtei de 'U'llirea ardela- I Ca nişte vo!u'Ptoase femei de vită mare ..• 
nilor. 1 

f'adr(>!() a'('!fl<;tui ziar nu ne ingMue să dă.m Prin pulberea solară. ca ,prin vrăjjte .pânze. 
mai ŢIe larg conţjnubnl broşnrei. 'PC care o re.ro.., Ne-astâ.mpărate-a~rrjă .străJUCiMloare ImânZic .•. 
'll1an<lă m C'illdl1l1'M aeti·tQM lm noştri. 

Le'mbată zarea aibă şi vântu-atâtător, 
(X,) i. Zefiri răsfată coama ,pe gâturile lor, 

I ." ce ......u.... ct'.. Şi ele-aleargă, aleargă 
Şi se opreSc apoi, 

S, edint,ele Sinodului. Pentru-a pomi lpe dată. cu .paşii ma'! vioi ... 
In carnea 'nfloritoare .porniri aprinse ard 

- Un prelat nt~e înfifuleaz~ cu numele I Si ca fardate straniu. eu'n nestatornic fard 

I l't)(1' ". Lucesc în Ora ăstor însângerări solare .... unor oca lai romaneşh. - I 
Membrii Sinodului s'au întrunit eri dimi

neată sub prezidentia Mitropolitului primit. 
. La sedintă au fost de fată şi dnii C. Banu, 

mini~trul cultelor şi V. Ispir, secretarul general. 
Sinodul a luat În discutie chestiune.a proicc-' 

tului ~e unificare a bisericei ortodoxe române, in
tocmit ind din sesiunea trecută. La discutii au 
luat parte activă Şi prc1atii d'n Ardeal. 

DisclltiunjTl~ "Or continua şi in sedinta de as
tazi. 

S'a ProPUS apoi, dcsbatcdor. chestiunea legii 
organice a bisericei autocefalc românc. - care ya 
fi discutată odată cu proectul de tttd[carc biseri-
cească. , 

O che~tiune, care a Produs impresie a fost 
provocată de adresa mitropolitului ruS Alltr)nie 
refugiat în Serbia. care CI făcut cunoscut Sinodului 
nostru, Rxistenta unui Sinod rUs in JUl?;OShly'a, 
pentru crestlnij rusi rcflll1:iati în pcni1l511la Balca
nică. 

Acc(1stă adresă este semnată şi de arhiepis
cl>nul Annstasie. care lsdileste "AI Chisinăllluj si 
fiotin111ui·'. 

Ori este ştiut că după altp:rea Basarabiei Q 

fost ales. ca titular al acestei eparhii, arhicpis;;o
pul Ollric si desig-lIr că prei:J.t'i ruşi, refugiati în 
,Iugoslavia. au luat cunoştintă dle mult de acest' 
fu~ . 

Membrii Sinodului ali rămas surprinsi de a- , 
cest fa,pt şi pentru momcnt. n'au luat n:ci O ho
tărâre. 

c - . sa. $ 
J'$ ." 'II 

Ziariştii basarabeni şi Congresul 
general al presei. 

Zilele t.recute s'a tinut în Chişinău (f~ra
bia) o întrunire a ziaristilOr profeSionisti din Ba· 
sarabia, sub prezidentia dlui Pan Iialipa, la or- I 

dinea zileI fiind discuţiuni relativ la chestiunile 
ce se vor desbatc în Congresul dela BucureW şi 
anume: 

a) Situatia morală a presei; b) Libertatea 
presei; c) Raporturile dintre presă şiaut{)rjt~ti; 
d) Industria tiparulUI În gencre Cu pri"ire spe
cială la Aiare; e) Contractul profesional al zia
ristullli; j) Delimitarea profesiunei <Le ziarist. 

S'a ales o deleg>atie care va reprezenta aso
ciatia zi-ariŞtiJor basarabeni la Congresul general, 
compusă din dnH deputat p, lialipa: scnat')r Ludo
vic Daus: deputat Or. Cazacliu; S. Puterman; dr. 
Duscian şi M. Fudulu. 

Delegatia a luat oct de părerile Asociatiei şi 
s'a Însărcinat cu a.dutlarea materialului necesar 
~el1tru discutarea chestiunilor presei la Conltre
sul genera}. 

O a doua ckest~une pusă în discu.tie a fost 
'"lixarea unei serbări a ,presei în Chişinău, stabi

lindu-se .pentru totdeauna această serbare odată 
pe an. în noaptea revelionuluÎ• 

S'a constituit o comisiune pentru această 
serbare şi pentru serbări în general compusă din 
dnii: V. Br~scu, V. Bogos, AI. Oprea, 1. Negoescll, 
Rener Mircescu, V. Pătm. sub prez'dentia dlu i 
Pan Iialipa, preşedintele Comitetului. 

Pe pusta necuprinsă, cu iarhă grJ.iă, 'naită. 
Alearg;l mânze, una mai mândră Ca Qcalaltă 
S,"dbatke alcargă in salturi tot mai vii, 
Odinioară par'că 
Sdpate din bizare, nomadc herghe1i i .•. 

Din dud În când în fată-mi s'opresc, 
Şi maiestoase 
Dulci mă priyesc asemeni fcmcilor frumoase ... 
Şi-u'mit ri-lm,În pc g,lndllri. într'o senzatie "cehe. 
C3.'!l fata unor "ii statui-filr{t pcneche ... 

AUR'ust anină'n coarne muJticoloare jerhe. 
Tar \-;llltll-3.tât:î pofte ·În mtinzcle superbe .•. 

A.COTf~UŞ 

Constatări. 
Pcrsonahll dela Uzinele Comunale poartă Ull 

Ch'!)Îll distinctiv. care li-se dil gratu:t dl: dtre 
primărie, 

Observtim Însă, că personalul dela "ghez('Ş" 
- trenul .cel mic -. care se ţine tot de uzinele 
Comunale nu-} poartă. 

S,l nu fic oare. rozeta tricoloră si dublul F., 
cauza carc-i fa('e să poarte ind ch:~iul-J1lode! 
maghiar? 

Atât de mult ţin anteprenorii de cillcmato?;pf 
sti ~ea explicatiile de pe filme într'o limbă curat 
rOl11<Înească, Încât, desi un prieten al redacţiei 
s'a oferit a le face gratis, n'a venit nici unu!. 

Am ru,ga pe d, cenzor sii ia mi'isllri în a . ..:eastă 
pri\'illtă pentrucă râd însuşi străinii de noi. ., c • $ c " #Ce .. tii 

Un bloc al fasciştilor din Italia, 
Ungaria şi ]ugoslavia.-

BELGRAD. - Ziarul "Vreimia" publică fac
simil'ul conventiunei îocheiate la 5 Nov. 1922 Între 
Frank, preşedintele comitetului croat alemiuan
tilor şi deputatul Grandi cu 'locotenentul Vigni, 
reprezentantul fascismului italian. 

Conventiunea ţ"ccunoaşte stăpânirea oraşului 
Fiume de cătne Italia, a unei a treia zone dalma
tie ne in schimbul ajutoflrhlj la Pretentiunile de 
independentă ale croatilor .. 

• 
Convenţiunea prevede încheierea unor con

ventiuni similare în special .între comitetul croat 
şi fascistii maghiari. 

Convenţiunea a fost scrisă În 5 eX4Cmplare 
dintre cari cel publicat de "Vremia" a fost trimes 
de Prank, baronului Friedrih, la Budapesta im· 
preună cu o scrisoare în care Frank îşi exprimă 
convingerea că "ideia generoasă" a "Ungurilor 
cari se deşteaptă" va reuşi să formeze frontul na
tional unic "pentru fericirea patrjei iubite". 

• 
ludî.când agitatiunile Înamice Jugo slavi ei 

Întrocât conventiunea prevede încheerea unor 
conventiuni spre exemplu cu comitagii şi banditij 
atbanezi. - "Vremia" ~ubliniază că şeful partidu' 
lui fascist e azi preşedintele guyernultti italian. 

1 

1 
S:Îmhătă, '2 Dec. 19?7 ; --;.e 

Iubileul societătii 
. "România Jună:; 

- Un monument lui Eminescu la Cluj. 'i 
D. C. Bacalbaşa, preşedintere Sindicatul\ 

Ziar'ştilor, aprim:t ur~ăt.oarea scrisoa~e: ')'J ,. 

V Jena, 22 Noemvne 19 __ _ 
M Itll .~{imldr rllr H(/.('.(/Ib(l{lfl.. . 

SocÎerat,ca noastra Întemeiată la Viena in tJ 

nur 1871 sărbătoreşte anul acesta, în sărbăt 
torjl'O Crăcihnului sem:centenarul ilustrat de " 
mar de seamă cărturari ai ncamului românesc' 
frunte cu poetul Mihail fJlTlinesct.t. 

.. România Jun.1." in decursul unei jumătăţi ~ 
"ealC a fost lăcaşul de cultllră natională a Româf 
nilor de pretutinde11i. Aici pentru ÎntâIa oară sY 
îl1t<Îln i t bătrânul patrj-ot liurmuzescu Cll tânâri 
junimist Titu Maioresc·u. - ! 

Aci au dogorât în para v'sului milenar ~e rtf 
întregire a neamului sufletele jdcali.ştflor M. Em;f 
ne~u. Ciprian Porumbescu şi M. Tcliman. A~ 
Andreiu Bârscanu a ~cris imnul socictrltei noa~1 
trc .. Pe al nostru stca~". imn cu care eroi? nO$l' 
au trecut Carpatii În anul 1916: aici d. Onciu ; 
de,,,;Huit comorile litcraturei româneşti şi de a' 
au pornit ani dearândul. pc într,cg cuprinsul r' 
11l,î!1e~c Îndtatii nostri, ducând cu ei cOt1ştPn~ 
l1atif:~laIă si speran!a într'un .. \,ji~or :,t~ăluCit, I 

1 rccutul .. Romal1:ei Junc sa nd cat alh ~ 
trirnr{ltor prin uccnicia ~eneratii1or ei, cari ~ 
mers P,I11;\ la închisor'lc din Scghcdin şi s'au Sl 
turat ca floarca c;lmplliui in urgia vântului fnrt; 
nos al r~'lzhoaelor din 1877 Şi 1916. 

..Rom;Înia .Tună" a dat ideea c·onuese 
student,,:şti şi a luptat pentru înfălptuirca aC€S 
idei cane a dat pân~i acum cele patru congr 
studentc$ti din tară. 

Dea~emcJ1ea a lUPtat pentrL1 Înfiinţarea 
d0uă catedrellninrsitare pC1ltru istoria şi n 
ratllrJ. rOl11;lni"i la Viena şi Cernăut;. 

In anii 18~3-tSR.s a editat cele două frttmoa, 
Almanahuri adnd de colaboratori pe cei ,mai dj, 
Scam~l scriitori contemporani ca: Eminescu, Al.>' 

lcxanc1ri. CrcJnJ,?;:i. Carmcn Sylva. Ml!OrCscU. !\1 
r.;ruti. XCI~OI)01. e!c.. c" • . . - I 

As.hIZI .. Rom<:1111a Juna 1$1 Jdll.:.:.e !)r1!1osul dt 
recllnost.intă; Întemcictor:lor ei ridtcand în Cl~ 
monument lui M. Emine..<:.cu şi Încmstând pe socli 
cele mai de seamă fig-uri ca: A. Murc<;anu, T\ 
Maiorescll. A. Rirsea Il li , D. Onciul, Teclu şi al~ 
:coane de apos:toli ai socict:itci noastrc. 1 

In acest scop ~ vor or~aniza serbări ÎlJ toa~ 
ccntrele mari din tarii. La Bu.;ureşti, Cernău~ 
Cluj. laşi si Chisinău se vor tine serbări la tet 
trele naţionale.. ~ 

In oraşele celelalte se VOr ţine serbări în ~ 
mita PoSihilibte:. Ca serbările semiccntellarlll~ 
să aibă. un succes asiR'urat atât moral cât şi tml 
terial, rug;~im să hinevoiti. în calitatea de pres~ 
dinte al sindicatului Presei generale să ne facr4 
dcosebita cinste de a .publica în toate ziarele d~ 
tar:t 11]1 apel adresat de dtre dvoastră tu ture\. 
românilor. t 

Totodată vă rugăm să binevo;ţi a primi ~ 
faceti parte din comitetul de onoare sub prezider 
tia dlui D. Ol1ciul presedinnele Avademiei român: 
~i fost membru al societătei noastre. ţ$ 

In aşteptarea binevojtorului dvoastră răfl: 
puns, primiti qdată cu prÎitlosul n-astru de adârJC 
recunDstintă asiR'urarca deosebit.ci noastre conslf 
deratiun i . f 

Preşedinte: OCTAV MOŞEsCt~·: 
Secretar: .:~. ARDELEANU. ::e ymJ 
.., ~.~~ --'..., $ ,. ..~ --o 

l 

1 apărut Calendarul diecezan din Iri 
l 

PE ANUL 19!3. Contine: Cronologia, Sărbăt()ri!: 
alte ziLe schimbăcioase, Posturile, Deslegărl ~ 
post, Parastase oiicioase. Sărbători nationaj(' 
Zilc de repaus la judecătorii, RegentuJ anume, 
Anotimpurile, Partea calendaristică, Jntunecinţ': 
anului 1923. Taxele de postă, telegraf şi telefcf~ 
Consemnarea târgurilor din Crişana, Bănat, k. 
deal si vechiul Regat. Timpul cât POartă animald : 
Hmplll v,lnatului şi o parte literară instructillr 
împodobită cu foarte multe clişee. t-

Pretul unui exempfar fără sematism 5 ]el, '" 
şcmatism 7 lei. Revânzăt.orji benefkjază raba, 
Se poate coman-da contra bani gata. Ia Ubră:' 
Diccezană din Arad. ; 

I 

I 
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INFORMA ŢIVNI. 
',1 -- , 
L Fucem ta Cltnoştinţă .tu~lll'Or aeelor persoa,118 

• Iltl ,,('r'ut sa,u au primt.t {j numere consecu· 
• -1 din zi"rul nostru, că sunt socotit; abonaţi. 
tul\lt'ândin vedere gre~tăţile m.QJT'i C'It cari are 
n ftlptat ziarul nostru, singurul zilQr românesc 
_. ! Arad, rugăm cu inzisfenţă pe toti detitorii 
n -jri, ~ă trimită costul abonamentului: fără în~ 
rbăiuc" 1« A.dministraţia ziarului, 'nd·icând 
~f II'de se l! i m bă 1"1'. 

C î, _.. 
. de1 so;<Ît la AI'ad escrlenf.u7 ll/ffor-portr('h.~t 
1 .i.l ALBBSCU, autorul cunoscutului por
'~ (fI nw.,rellli filantrop basnrabe.fl,n Vo~~il(' Sf1"O-
I SI '1- f - • • ' D _ • 11'01'1 ref ce fU' af a a~~ aZt ITI p().~MHme(( J. nl-

arl!'!iI'i Femeilor Române din Arad), 
: rPl Al.bc~c'lt p'r~m.ind 1na.i ~1llte rO/ll!(l/l(!P, l'a 
~ ,pne tUIlP mal mdelungat w oraşul rlOst,'u, 
All]· 

A~ • .. , 
oa~Cu ocazia încoronaru au mai fost decorat l 

)şt~,Coroana României" În grad de cavaler dnii 
iu !At. Brădean modic primar judetean, dr, V. 
a;~ şef-medic al oraŞului Arad, dr. E, Catineanu 
rdic primar la sPitalul de băeţi. 

i;nt; -
iComisia ag-rarăi ju·detană a desbătut ataltă

h ~în apel expropierea moşiilor Korek din Cu
al Boşniac din HoIt şi Szapâry din Ineu. 

$~Intre altele comisia a hotărât. reformand ho~ 
IrtÎrilc <:olmisiilor de acoJ, loml tip pentru moşia 

bk la 3 jug-here. lăsându-sc I)!,oprictarului 100 
,el'enc clIltivabile. 
~sl~In ce priveşte moşia Bosn:ac din HoIt pretul 
r1;rului -2l1ltivahil a fost fixat la 800 lei, iar a-

de păşune ,Ia 300 lei. 
a Pretul jug-!Jerlllui de vie exprol1riat din mo· 
lit$zap{lry din Ineu a fost hat la 5000 lei, 

Hen s'a' dcsMtut În apel de comisia <lUari! 
)astţean~i Întâia. cxproprierca moşi;ci fratilor Si~ 
i dt,und şi La!diS'lau Bohuş. Comisia a hotărftt s~i 
. :~se proprietarilor câte 200 jtlghere. Contrac
!\~e v:lnzare încheiat de fratii Bohtls cu t:iranii 
- iSâniJna. comisia l-a declarat În Y[lloare de 
1 dh. , 
Citi • 

~;!~~D. dr. Vasile OJarju. fost med:.,: primar, a fo,t 
1 it profeSOr de hjg-icn;i si medi,c la Ik:eul de 

a I "Elena Ghiba Birta". 

oaJ • 
ăuf, IndiVidul M~ha,esi Ohcorge a fost J.rcstJ.t ier', 
te}lrma rcclam<ttiei ,lui Danci Anam dela care 

~se o pereche de ghete. 

Il ~ • 
'uli r"dh'jzi nc.cunoscuţi au furat dela Al Kef\~,t1Yi, 
!mi podul casei, lingeria în valoare de peste una 
eş~ (ei· 
:cet ,., 

d~ feri noapte indivizi neculloscl1,ti au spart în 
~lro~'ăJia Hllbert din viata Avram Iancu, flmÎnd 

Muri în valoare mai Imare. ' 

~ -le.'! 
lân: Asociatia locatarilor au prez,entat primăriei 

jŞuluj următoarea listă: dniî dr. V. AYramescu 
răpi contecioslllui Arad, dr. August:n Zeiner a
inc~at, A1exandru Andras funcţionar superior. dr 
m~lert fuchsavocat, dr. Francisc Szekeh' ayocat, 

1 Aladar Mannheim avocat. Ioan Merj'an fUt1c
ct~'ar superior, la ~ibunal, dr. Ell~.>:c11 Sllhuszter 
~t, dr. Maximilian Kertesz avocat. dr. Arrn
~ Gara avocat, Pin această ·lIstă cum Se ştie 

t fi sortiti aceia .ari vor reprezenta Pe locari in comiSia de inchiriere. 

I -
n.1 x SOCIETATEA DE COXSUJ1I -- In'-
~lfI, cauta conducăfm- de PTă1·(11ic. Re-

ta eet t" . d' , '{ ~Ui ,~nl.i, ('ti t71 warea· pretpHZIUn1 OI'. 
mt:.~I m(!/'1l teU' ofel'f1l1 până la ;ZO Dpcl'm
~fOlle. - .. DIRECTIUNEA. 
k • 

~ x s~ eautăachizitQr1 de anunţuri şi dL.~trihui
ti~lre la ziar. 

'" 

Un mare furt de slanin~. 
I . Inn.nna .d:nll~t,nhti ma('('lar~l\l! ~er~ig. I?: 
, <,lf {'are (,'OI11"tata {'a .de H'e-Q .dona :'.ltptam,ml 11 

di.spur maJ'i <:'a'lltităţ,i ,dli'n sJă1llin'u. 'l'{' o aducea 
dt:'la abator. secţia de umma,rjre (lin. poLi.ţia de' 
stat, .a d{'I"l'ollCrii ieri pe 'lBlttQ11j,i ·aro..<rt,ui furt, 

~răceJM·t1;1 l"el't.ig a:\1(~a Î'nselTirciul său pe 

ajutorul de miU'dar Petr.n )(us<'a. .\ce..~t.a !'le În
to\'ără~i8e ou UIHul dintre eei .ma faimoşi Iilpăr
gători ali Anadului, Bela Do.msky şi cu ajutOl'ul 
lIl'e"tniu) ahuzUn.d de înerortcl-ea gt1ipÎlnului ,său, 

dijnmia tk vrc-() două săptămâni t.ran8Ţ)Ortnrile 

de ,,1:1:ninu Îndrll'lnnl ,<h:Ja abator pîmă. la I(kepo· 

zi tul măce l-arului, 
. Dl~pil roru<tată.riledepână acuma, măl'cla'l'lll 

F{'rtig a fost păguhit de 200 {'hilogl'ame de s1ă
nină. 

Ala1taieri noapte ,ambii ('hefuiseră într'o os' 
pătăriC' "it,natii În apl'OpicH'a prcfel'f:urei polli
ţ.iei. 

C(,l'('{'tările pn]ţi.ei Încă ll'U s'au tenllli,nat în 
aeea"tăe!te"tie ~i ele Ţlromit a 'an'a l'a ,r·eznhat :;i 
altC' intot."l'e,;.anre a,manunt<" 

(\'t dl.li Il"ii an f .. "t al'p"t:iti ieri Ill' ap:oat.ii 
pol i t,i ni. 

• ... , 'lSJIta n-...t'$L ....... 
Descoperire unui ac aparator de untură 

Parchetul Arni! fiii'1lo informat.ril: în june
tlll i;'i ol"a.,;,ul Arad, un r·OJllel'elant ·(lin OI';I,deJ
mal'{' f.wcrumpiîrăt'lll'i de ,,1:ininii ~i l111tură în 
mari (';(,ntitiiti, il hl:1t- m:l."!ILI'ilc impI:;;C' p('ntl'\1 

a Împ;'e{k('ll tran~l(ll·tal'C·a 'Heeqni llTt.i:'<.1 alj
iIlentar, {"[lne a~a z]eând, a tlii'piîr:llt. rlin c\ l'a,'!, 
:Lco ,·îlll.'lpl'pturiLe :1lI fOi't imaximat(·, 

Cn ajllt{)rlll ol'uane]o:' politi('n(\~ti. d. pr(','II

rur lllJbroyi"i, a fikut o perphilJil,Î(' la ll2'p"/.illll 
diil Ara.rl "itllat în ~tl'a(L1 0hf,<,ri!hp l.aziI!' }:~, 

m:d .. e-oIlH:rc-iant\ll Emcl';c i!{'l'Z din OI-;td~;a·ml11'C 

adU:!l;)~8 mari l'':'l;ntit~ti Of' ~]ăni'nH ~: t11ltUL1, pell' 
tl11 a le tr'n'll'~I)<)rta la Ora·dea-ma.l'{'·, 

S'an afblt în a{',(·~t. depozit. ;')00 ehil"gl':1ltlE' ,.li!
!linii şi 2 lmtJ,a.p ,:,i dOI!.;! tillil'hele pline ,'li 'Un
turii în t'ant,itane rlP -100 ehil,)gra'l11E'. 

~ IăII i,n a. şi 1lJntll l'a au fost l,'{lllfi"e:! t~. 

J)in declal'" ti i le f!iell te' de' l'()l1l{'l'·~i an l.n1 n C'!'z 
n'ie.-\', <'ii el tl'iln"l'()\'ta din judetul _\,r:lll ;;;'qliii

milllitÎ 2-·:1 mii ehikJgralllc i'Ein';.l1~t. 

... nr '1'" 
ŞTI RI TEATRAL E. 

-
Repertoriul săpt8mânil. 

Sâmbătă, - Matineu: "Ion CeI Viteaz". - Ora 7 
şi ium, .• ~himbul.. (Ab, C,) - Ora 10 şi ium. "Studen· 
tul ştrengar'~ Ş! mare cab3Jfet. 

Decemvrie I~ 
CONCERTUL 

arstitului violinisl cU ,epataţ;, . mondială 

GEORGE ENESCU 

va avea loc la Pa/alul C,,!tural ÎIt zi/de 
de 8 ~i fi Deumvrie sea,a la o,,, 8 şi jum. 

Bilete la Papetă:ria H. Bloch. 

Convocare. 
COlllf('rinţ.a {le toamnă fii, âespărţămâllllt.ul'Ui 

Î.\H', a .A!KI<'iaţiei judeţene (Arad) din p1.a.sa. Şi
l'ra, se va tine J,U'llii la 18 Ikcemvrie 'IlOU a. c . 
in ţonnl'!lla Co\'ăsinţ la şcoala înv. dir. Gh, Popa, 
la eare sunt îndatoraţi a pa,rltioirpa toţ.i Jl1.(1nbl'ii 
A "<)ej at iei , 

Invit.ăm <"tII dragOBte frăţea~ă }Ia II'Il~",tă ron
fer',ntă pe toti binevo.itorii şcoalei 'române. 

Pl'o,gra,ma: La 8 oare chemarea Duh-ului Sf., 
CU\'Îlnt ,de d(·;;ehi·dere. P.relegere pr'a{'t.]{'ă 'dim Q

ritmeHclt: ,.Fl'll.('ţ,iU'n·il('! vulgare" 'Jlrooa:tă lde dl 
e];ireC'tM Gh. Popa. cu elevii să din dusa V. ,eri
tj<>area respecnih'e apl'«'ierea. 'a<'I('l."tei pnel~l}i. 
.\.!'le11l1 nf>IllÎn'al. T nca'i'."ar(ll-,l l1(,(,(lmdit,ion:at a ta
xelor Cllrente şi r.est\;:mlte. Raportul {·ontrnlorllllI1Î. 
TIapqrtlll l':l"",:u'lll'ui. Di~t.l,ihl1iirea _ "'P'J'(' f·la'bo
ral'e - li t'{'melor: a) .:r"lf"il mea" ne ~L ~. He
p:in.a ,raria (wpre<li(',ti rle eelll"at,:cnaţj')nhi), h) 
CIl C"f" 'a ('011 t rihnit Ş('O,;J.111 mmÎllJii la Î nfi j'i 1'31'(>,11 
nnitiltij nationale? (') :Este ed'Il('llţ,illl1(','l ~t·()111I'iI 
atotpllterni<,n? ,d) P8riUlOlogia, poporului l,(~lllil:ll 
dodll~ii rlin ~<'I'iNile ·lui r, Cr(>';mgă. c) Clll"~llk 
Iloni !w,(lagogj('o. f) Drept 111'1 n,atIlTal(', pohr,i,'p, 
şiri"ile (prelt'{{<,re p.nH'tic~!), (,11('."1(·ii ~·olnl'r. 
"jx."1'ra 1.wnll1i p.Plltl'll ll.fll11111r~a d-e Inimiintl'ă. 
lnl'hi{]el'{"ll ';-e'rtjntei. 

('ei {'<ll'j (101'('''1' "~ă ia lIl11,;ii, ~iI "e in'1:Jl1lP p('1 
putin ('Il :) zjk înainte dlni elir. (il!. p"lpa. (1'1';",1\ 

XOOllWl'io 1 n:2:2. 
/.ul ('"t(' ~o ]e'i.) 

P;'ilJ('ota, 1:1 ~() 

{noII r'ri.:-:În'l1l/ 1HP, 
pre,:,c·r! in te. 

TI'rJdol' Chl'ref'hNIII 1111'. 
notar. 

., •• -, "'1" ,,,, ur.= uz 
BURSA. 

Zilrich. 1 Decemvrle. - Be<rlin 68750 .. New-Vorl< 
5,~675, Londra 2420. Paris 3725. Milano 2525. Pr:tga 
1695, Budapesta 23. Agram 17750, Varşo'\'ia 00350. Vier.a 
00015. coroane ~talllpilate 00076. 

Bucurc.şti, I DeccTl1\Tic, - Devize: Paris 1110, 
Londra 727, New-York 161. Italia 769, Elvetia 30. Pra.l!;3. 
504, Viena 2250. I3C1'lin 205, Budapesta 650, ~ Valute: 
Marci 225. ~\'a 108, lire otomane 76, funti sterline 72d, 
[rand ÎrancQzi 1120. franct eh'cticni 29. lire italiene 
163, ural:hll1c 2i,O, dinari 2,15. dolari 158. napoleon 511l 
coroane ~tltsriacc 26, coroanelm~are 650. socol -I9S. 
marci pol!.,ne 110. 

Arnd I Dcce!l1nic. - Dc·lari 160. mitrei 0,02511. 
socol 5, dinari 2 . .';0. 'franci francezi 1 LlO, C()[OallC un· 
;':~1TC 0.05, - PLtti: Budapesta 14.75, Viena 440, Berlin 
OA? Pm;.:a 5.05. 
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1 ElEGRAME. 
.. , .. 

EVf:~IMt:STELE DIN GRF.CIA ŞI TEMERlLE 
FAMILIEI NOASTRE REGALE. 

B u c lt r eş t i, "Adevărul" anunta, că 
recipitarea evenimentelor din Grecia. au cauzat 
mulUl ingrijorare în cercul Au~ustej Fam'lij re
gal;,:, care se teme ca nu cumva în unma conti-
T1l!elor emotii. M. S. Regina Elisabeta a Greciei. 
Încă în .convalescenţă după lunga boală. S~l nn 
cadă din nou la pat holnavă. 

Ruperea, leg~ttlri1or diplomat'ce dintre Ro~ 
mania şi Grecia. este ncvero..<;jmnă şi mai ales în 
urma lCgtltur;lor de aproape Înrudire, dintre cele 
două dinastii.- (Rador). 

M. S REGINA MARJA A. ROMÂNIEI LA 
BELGRAD. 

B u cur e şti. '- M, S. Regina Maria a Ru
mâniel pleacă mâi~ la Belgrad. - (Rador). 

OMAGIUL GUvERNULUI LA INMORMÂNTA
REA LUI VASILE LUCACIU. 

B u cur e şti. - .La înmormântarea lui Va
sile Lucaciu, Care se Va ceremonia Sâmbătă În 
Şjşeşti. vor lua parte În nume-le guvernului dni! 
prim~ministru Ion 1. C, Brătianu Şi generalul Tra
ian Moşoiu, ministrul comunicarei. Vor fi repI1e
zentati Parlamcntu,l. armata. Part;dele .polit.ice 
vor fi reprez.entate prin delegati speciali. Parti~ 
dul 'poPorului va fi reprezentat prin d. Trancu 
Iaşi. ~ (Radorl. . 

:~icalda SIMAY nou construiti şi modern aranjatJ. Incepind cu ziua de azi este deschisA In fiecare zi dimineata 
dela era 1, pentru femei in fiecare zi de Marti. ziua Intreagt. şi In fjecare zi de Viner'. după masa; 
Scaldl vanlse poate lua in fiesare zi ,i după znIloSă.. Wal1 
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SOLIDARIT ATEA 

OFfNSIV A MINISTERIABIULOR. CONSOUDARI:A PARTIDULUI NATIONAL IN 
il u cur e Ş n. - "Adevărui" anunţă. că ele- • VECHIUL REGAT. 

mentele mai tinere a.1c Partidului l'beral, cari so- B u cur el şşt i. - Mcmbri~ dîn Oapirlală ai 
l~cită locuri în R"nvern, În vjcderea remanierilor Partidului National, au ţinut 'ieri o întrunire la 
cari probabil vor avea loc în curând, sunt în plină i "Majcstic". Cu această ocazie a fClst a.Jcs un tom;
a,~t'vjtate. D. Disescu, cel care are mai multe 1 tet prov:zor de orgullj,zare, compus din 27 membri. 
şanse de izbândă, a oferit prietenilor Săl din: cu menir.ea ca aceştia să continue Iu:răriIe de 
partid un banchet. M.1ine va avea loc un alt ban- ! orl!:anizare şi c()tlsol~dare a' Partidului 'National, 
chet la caSa d,lui Sebeniallu. - (Radar). I În vechiul regat. D. Iuliu Manlu este aşteptat să 

AUDIENTA LA PALAT A MINIS rRCLUI : sosească 'Ia Bucuresti \pe ziua de Marti. 5 Nov. 
GERMANIEI. I (Rador). 

B ti cur e şti. - D. Pretag, ministrul Ger-l ANIVERSAREA UNIREI IN CAPITALĂ 
malliei În R{)mânia, a fost pr:mit eri de către M .. 
S. R':l!:cie F,~rdiJlaJ1d, Într'o audient;'i m::i lungă. 

(R'ldorl. 

U. !I'n I."fT In u-: 1) Jl' JJ HL1 TI (' E RO.lf Â.Y n 

B u cur e şti. - A patra aniversare a Uni
rei tuturor românilor, va fi sărbătorită cu mare 
pompă la Bt.LCureşti Dnminecă, 3 Dccemvrie. 

HLE~VH. 1_ .. -- • 
• n:II'/ll'l',~Ii. ,-, nin ,ee:('111"i ofi,ei"lll"c ,,,e dă ca· RedadOf respol1SGbil: LAURENTIU LUCA 

h>-!!Ol'\('ă .. r.l::-l1ll1lltlN' ş~lrel ,].;vmmta ,d<:> .zl·~I'~d ,,:~~ l' Cellzu·rat: Or. MAOER. 
n('\'ill'ul , III .<:.enZll 1 l'a !!'l1\"cl-nll} HonJal\1H'l, ar ti 
;:drp,:at gu"ern<ului diu 'Atena O notă ron(,'\;, _' ___ IEI ______ .. _ .. S ... 'EiîEI 
p~o~~>,,:[tl,1! !!,\I'vCl~n~!lL'i. .l~:nlli·!w,,(', «.'<:m,tra, ~"'>i1,rlmn- \ 
ll:tl'll )'II eX<:-CUltal'il mlnl~tnlor gT{'(lJd,n guvcr - i 
\]lul nun.ari.... i AVIZ} 

(;uw:'J'llu,l \ român, În ft(mn~ legăturilor,' ! Din cauza mortii. in Sâmbătcni. jud. Arad, 
"11:p J1oLit.i l.'c ~i ('('l1nolllj~'eC'\l C;l"~('ia, şi îlll llrll1';: ; este de vândut din mână l'beră, prăvălie cu debit 
1':lJHiI'tl'llui de :q)]'nape IIHllKhl'C (,,11 eknu"tia din : d,e tutun, crâşmă si măcelărie cu un vell:t foartl! 
.\tl'llll, nici nu ~'a g:Î'ndit n'Ul) ,IlH')Illl('lIt ,:1, tri- : hun Si la loc potrivit. 
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Sâmbătă, 2 Dec:A, 
~' 
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SE PRIMESC CU PRETuRl'n 
CELE 'M~I AVANTAJOASE ~ 

"SOLIDARITATE LI I ~RAD, STR. ROMÂN~LUIj; 
III i 1{' ht .\ tena () n< .1 ii dc~ .]ll'"t,·"t;t I'C, ; Doritorii să se informeze la văd. VICTORIA 

! pt ~ _________________________ (I_l_a,rl_D_r)_, ____ J~A_G_f_R_î_n_S_â_m_b_ă_te_n_i. ______________________________________________ ~j 
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' SOC1~'1'AT1iJ P..e \\O~J\NULlJl la 

-4 . ~~. 
(}l'll. ARAD, ~ 

Fiind aprovizionat eu cele mai moderne maşini din străinătate şi patrie 

ea: maşini de cules, maşini de tipar, D18şini de tăiat şi maşiJ:lÎ ,de văr-

8atclişee precum şi cn cele mai moderne litere, Jlrime~te spre execu· 

tare .tot· felul de opuri, reviste, foi, placate, registre, tipărituri }Jentru 

autorităţi, bănci şi societăţi,~ ;precum şi invitări pentr~ logodnă, c-p.nnnie 

r 
~r 

<1 şi pentru petrecut Anunţuri funebrale ~e execută cu cea mai mare urgenţă .. 3. Serviciu prollll,t. ' Preţuri moderate. .: 

~J 2 ___ - III· 
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- '---'~-nyografia "CONCORDIA" 'Arad. t 
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