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ARAD, Sâmbătă 18 Noemvrie 1922. Nrul 2. 
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A60NAMENTU",- : 

Pe un an . 300 Lei 

Pe jum. an • 150 Lei 

Pe trei 'uni. 75 Lei 

Lunar . . . 25 Lei 

TELEFON No. 750. 

Gazetarul ardelean da altădată 
A {osL .. 
!:ii-a U\'lIt vrelllen lui df' 1I11llWrl. cI(· ~hu

cimn. ut' hlptă. uel lllizel'ie - nu de glol'if', 
nici tit, r{l:,;p!at~L ... eP! plIţi a pustumă. 

A [,f'I1u'nţat Ja. gIoTia proprie pC'ntru il 

'.. o [ne(' pe-,] n1tora. Tn,l;uiau idoli. şi !-;t 
\ 

C'reint. - ppntru alţii şi pont fU izhtll1dă. 
.~ 

~, ~i. adf's. rli,-ina. llPee,<;Hl'(l mi·nr·iună a priIls. 

·t 
I 

,;\ fust un soclu tare fwnim ,statucl{· 
C';II'j flll i,..,,· p()trin~au llttotdp<llll1n: a fos1 
zidarlll ~tSPJ'1l1 Hllonilll. al }J.datclol' găIă

giuase in ('arc se. ilJlmihă rr[llld,n'a ziuă 

'i'~ de a:-,;t ăzi. 

In JnpteIr rom;llJcşti Jin fosta l 'ugarif'. 
a fost <lya.ntgarda d[w..,rt şi ('urajio~sH, firl
w[lllda tt'up[t de :;;acrific:iu. ÎmbătaUL În 
ct;'<lsllJ'ile 11larilor jeJ't.fe, CII ameţitOl'lll vin 

I al uădejdilol'. 
.s'a ofilit zi de 7.i ,în redacţii, cu jwn ~ 

d,l nntd la ,spate, şi .in telniţ.eJe lIngu1'cşti. 

. J }l-/"ntl'll a :-;r:ll'şi În spil al ori in ('as,a de 
". I1ebnni. 
~ ,:\ ro.st paria socieUiţii rornhtWl;ifi Hf-

d.:)lf>lle .. _ Omuleare lri'iia p('lllrH alţii,! 

10 'e. ("flrja plltf'1'Ilirti a politieianilor greoi Şi 
~dtui. 

~ 
l 'll(h~ a di:;părut. a('(>~( bC)('1H simpatic. 

i-. acpst· idenlist incorigibil? 

ZIAR IND EPEN CENT 

• \ Illlll'ir. ••• şi 1111 tr(·bllla. s."i moară ... 
.\ ar:l( ;ldtll\(' luţl'lill,Hul ogor itrtlt'lean 

şi r a SPIIl;lltat. Jl!'lltrw'(J S;l se hr;Hlf):l~(,f1 

l' II rrlt'l1l it 11 rid f' la. III {>,'H' 1 P \Tf~ III i i ti 1', il t 1111 (' i. 
Şi 1111 s' a !'(·yolLlt. ... S'a In;win,d, Î1lce

t Il! ('n Îllcct III. îl! trl(·pn' ... A \'1'(1 lIll iflr';] I~ 
şi II! Ng(' {l (' il Illl J !;llt H" i II al s l' I'P (' J ... 

~ Tl'('('[II)(] as/uzi 1)1' Ift'llgii p"la(pjp foşti
I o]' hL·j j (il 1('[. pf' 1;llIg;1 S(·<I(\ Il ta I'ii 1 il ph' j ot' 

II () il sin' ci i Il I l'! "i' 1 ! r. 1'" Il P l' i 111 ln [; 1 ţ a III 01'

mitul Iltlli tlitai iti gilzf'l<ll'ului ard('J(~(m de 
alti"ldatrt, ,11'P,sl, .... 'o/dol IIf'('l/H(lSn/f" .lIl 
sl1flpll!llli ~i scrisnlui HHrt[tnes<" Illort. ('

roir. îll Jupla de desl"ohit·p a Arekalului. şi 

nşez;illl F' IllUJ'llliU!t nI lui. PI'Of,lllnt de 
atilţia ('olliirilgi ,Ii cOlldcildlli. Cllllllllil 'HIn 
('('I'ii-a r!lin' [\ ,-;;I-tl rp(,1lI1Oştirlt('Î noastre 

Masacrele creştJniIor la Constantinopol 
UIti/mile şt.hi S(lSite ministel"uhl'Î :nOf:trn de 

f!x·te)"IH· llill 11 Il !il, ('il 1:1 Cl1n:~t;allti'nt)pala i:nl·(tpllt 
JlI~l,,:!(Wa l'Ci! ['Up\l LI !,iei ~·.l'{~~Ji.IH'.d(' ('ăt,~ j){)r~ll.la • 

iia mllo>;l1,ltllI'~llil. org.aniz<ltă şj h"':ll'llimtă (1(\ ke· 
mahşti. 

ToalA llll'ilf' a,1int!' tl'im,jd,il1. ~l'~bit ;v:ajJOlIlre la 
('ull"tanti'llnpof. pmltnl a I n1ll~p' ~rt,a pe 1'('(11-

giat.i , 
{3 n \'('r'1JU 1 lHISt.I'lI v,a t "i mite dl'l!;st'lIlell~ un 

vas la Constantinopol ~ntru a salva pe crestinii 

în fH' i mejd ie d cmoa~'t.e. 

REDACTIA ŞI 
ADMINISTRATIA 
Sti:-Romanului 1/a 

Inser1iunile se primesc 

la administratie ,i 'a 
Agen1i11e de publicitate 

i 
Ardealul sa-şi serbeze Unirea . 

Se apropie J Dccemvrie, Zi În care ardelenii, 
insufle·tiri de doru;[ de a se vedea scăpati de jugul 
stri!i.n şi de a se şti od,a,tă liberî, au votat la Alba
Iulia unirca ncconditionata a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat si· tiirjle llm;urenc la palria 
mumă. 

M;iretîa aCÎestlli act nll PO:HC fi anihiilată de 
ordinul f{)Sllf~Ui guvern ca toate U!ljrile S,t fie 
scrbate in aceiaşi zi. 

Nil treIme sii trecem aşa UŞOr peste însemnă· 
tatea acestei sfint·e zile pcntrud. tineretu1 arde
lean de. azi Si de mâtnc, serhând .a.ccastă zi. să 
Învete şi să ştie calvarul Îndurat de părintii. mo~ 
sit şi strlimoşij Lor ipcntr" Îndepilinircra ac,estlli 
aCt marct al unirii tnturo.r românilor. 

Cu atât mai mult suntem de părere Ca acea
stă serbătoare să S'e tină. cu cât Ardealul tine ~ 
să dovedeasd lumii întregi d. ştie ~ă Se înaÎte 
deasupra tuturor !jntri:.I{i~r 'politioe şr S{}cotcşt:e 
de zi sfântă ziUa de J Decemvri.e 1918. 

Priviţi. Bucovina, care si-a serhat Cu deose-
h:~ă pompft anivcl!:sarea zi·lci de tI Noetm'ric 191R, 

ziua unirii cu patria n1umă. Îl1 !)raCn(;ai dlnl mi~ 
nistru I. Nistor Şi a tuturor <ll1toritătilor ~uperr-
0a re civile şi militare. 

Ru~ăm. deci. Ca autoritătiJc :',:iSt1Jfu(-5'i -l~- -C'~ 
dd1l111i Arad. să ceară autoriza,rea. ,locului in 
drept. de a se serha ~i ue 3' se da., un d'eoschit 
fast scrln!rijor Unirii Ardealului, mai ales aici În 
Arauul asezat la marginea de apus a ţării, 

ne cât sa l1e! poneS!rim uni[ pe altii. regătenl 

Si ardeleni. estC:rrIU.!t mai frumo~. mat hine, mat 
româncsc si mai Înă!tător, săuit~mmicil'e uus
m;lll ii ce ]][1 ne 0110reazl'i şj sll chemăm Ta ser~ 
hilrjl:e unirii Ardealului. să se h1lcure 'cu noi îm
Preună. pc toti cei ce. simt româneşte Si mai ale~ 
PC' cei ce au p5tjmlt 'Pentrn marea idee a unirif 
tuturor românilor sub un ~il1l!llr res::c, T. D. 

-~~~-~~-~~- ~~_.~----=-- ---

-·p~'-e~tru-DoJt1nu~-Hri;t~~.- ~ -1~1~';ll'~. d~i nu vc·dlC'au pe 11irneni fuzind î,naintea 
lor. 

tnI 'lor metalic, se chinuiau par'că să trezeascl 
in sllHeteke Si inimile creştinilor credinta pentru 

Era în săptămâna patimi,tor ... 
'.: ]n fata unei prăvălii. -- la USa Căreia atâr
~ n,UI 9;albCill'C lumânări (J.e ceară, înşj,rate după în

ualtimea Im, - o fe!l11eie descll1tă şi aproaţpe bă
>- trănă d~ târcoa~e mai bine ~e Â un c:as. arllnc~!ld 

priviri tU\l'işate 1tl dreapta Sl In stanga. De Late 
",,' orifmbu.lzeal<lJ creş/le.a lângă prăvăli'a tixită de 
~ muşteril - tftrani ŞI orăşeni - cari se grăbeau 
. sa-şi facă târ~ueli pentru sfintele sărbători ale > Pa.ştc:lut. ea îŞi iutlCa pasul, Se apropia tj'ptiJ, şi, 
. i uupa ce sta un moment cu ochii atintiţi !ia şirea~ul 
-.; de ~u.mânări, tăcc;a o mişcare sfioasa ca Şi· cât1d '1 ar fi voit s.ă întindrt mâna, dar iute îşI lua seama 

) 
'51 pleca înainte en paşii Şj. mai grăbiţi. Acum. 
s'a Oprit la câtiva 'paşi de prăvălie, si a ramas a· 

') c~lo Îndobitocită, cu, 00. hij!n (J~ămâ!lt,. fă~ă s~ mai 
ştIe pentru ce il VCiIllt. f~ra sa mal slmtac,l mul-

, timea trecător~'or o imbrâncea din toate părtile. 
". ,Dar dnd diJl ÎOi~i.Jtimea clopotnitclor, Începu 
., să . ~1e reverSie dangătuJ târmllitor, femeia se 
l\ smll.ci din toropeala în care căzuse. pe când În 
t!privirca-j istovită trecn () rază de energie. Cu 
~.P~Si siguri se apropie ~c ~'sa Dră~ăI~Ci, si f~rl( teamă 
~l;.a ar putea s'o vad,~ c~neva, ll1!mse mana, des
, prinse cu multă băl1:<lJre de seamă o 1umânare 
'mica. - CCia mat lmică din !$ir al1:, - şi fără s'o 
f.mai ascundă. luă dTuml1'~ î:n'aint,e, cu privirea de 
~ lunateca. cu urecJlra plecată la su.netewl clopotelor. 
ţ -- Hoatn! .. , Hoato L.. Puneti mâna pe hoata! 
~ - strigă în urma ei, vocea puternică a unui om r voinlc cu caŢlUI !;ol. 'Cu mâinile ridicate. 

Ca şi dind n'ar fi auzit strig',Hcle din urma martirul omenirei .... 
ci, ca şi dnu hotia pe ;;arc o S'ăvâ,şise era o da- Gonacii isbutiră să se apropie de vânatuJ lor 
tOri+.>- sfântă, femeia Îşi urma drumul, nepăsătoare ale cărui puteri se 9'le iseră cu totul. 
şi tăcută. Când simtilla spatele ei, o re.9Piratle O mână mare se şi întinsese. Cu g'hiarele des
şlIcrMoare. şi când VăZll inthlzându-sc IW trotu- chise. gata ·,''::--'apuce, ca într'un dest.e, prada care 
anul alb, tlInhre nC2're de brate amenintătoare, tremura ca mlada de sakie trenmritto.are. 
sări CU U.şnril1fa unei ca.pre selbatioo până in Dar, ca prin. minune, femeia îşi reca!>'ă1ă pu~ 
mijlocul drll1mul,ui unrle, multumită Îmbulzelii. tCifca: În fata ei statea mare deschisă usa unai 
scapa dill ghiara urmăritorilor ei. biserici. Sburând, ·aproape, peste treptele sfântn-

Dar, a trebuil sa fie a.ltii caifÎ s'o vadă!... lui locas, femeia, se făcu nevăzută in umhri). li-
ni.5t i tă si primitoare a măretei dlădiri. r 

C<Înd ajunse pe o stradă iJătura,Jnică, Şi când Ceata se opriamc-nintătoare, 'ClI pumnii ridi-
se Credea scăpată de orice urmăritor, deodată cati. cu ochii fulgerători, cu dintii scrâşnind. 
auzi răsunând lHl flucrat ascutit care o săgetă, In uşa bisericei. se arată, sfâ,ntă fata unui .' 
dureros, în ereer şi în inimă. Intorcând capul cu bătrân preot. ~ 

~naim;i, se vazu urmărită de o ceată întreagă -_ A furat! - sfintia ta, ~ zisc se rgel! tnl, .... _.'.·.tl .•.... 
de oameni cari. nu ştiu când şi de unde, se adu- shânl1:ând cu putere mânerul tesacultti. , 
naser,[ at,H d~ iute, Preotul le făcu semn să aştepte, şi se întoarse 

- (lj-tIC o! .. Uite 1)1.. - strid un bătat de în biserică. rl 
cjzmărie, îndreptând spre fugară, gheata pe ~are I Pitită într'o str:mă, ClI od1ii tlntă ta altar, - f 
o ducea. ~uer;lnd În mână. hota st;t .nemişcată. Pe huze îi tremura o rll~ă- ! 

Cu ochii holbati. făcând ~cshJri mari şi sel- ciune stranie. t 
hatice. oamenii din ceata Începuseră să stril1:c: '1 De ceară părea mâna ei t1~cată înrcare p.:!-.... ~/ J 

-~ Puneti mân~!, mă!... Hoata! ... N'o Iăsati!! .. I că se îl1te.penise lumânar,ea de ceară. ' _l 
Nişte lucrători paval1:ii, cari toomai ~ nime- I - Ce ai furat păcătoaso? o ÎnfnfC:01i.' , 

riscdi să rep.are. pc acolo.' strada, auzind asmllti- I preohll cu \'ocea aspr5.. f' ~ •• 

Tile hflitaşilor, Iăsară hlcml şi cu totii ~e luară I O lumânare--"fJIenJfu domnu nostru-Hri~ _ .. i, 
dUPă nenorocită. Unul din ei. În goT,îha >cea m3re t stos!... 
luase şi t;îrnăcoplvl cu care des~ropa 'J}ictre~e, ... ~,i 1 Scnak'lL.. P!cadi d·~ aci. c~ necill~c~ti 
il inv,lrtea În aer, ~,tri~~înd cu' mtllt~mea: lOCaşul Domnului! ". Au, doar:! nu ~t1i. că Drom!'!ll' .... ~,J 

~ Plmetj mâna L.. a ll~: să nu fu;i! ... ' . 1 
rn albastru limllede '<l[ prim~vrr,i. ';jhrflll cu ISi, dintia "', ( d~dll TH' m,În(1 Ju(~tidtH ()tlle-· 

;nfensitate aStlrzitoare cl'Opotele C.lfe. Ţlfjll <lanf.J- 1 nt'~t;, AL. C.\Za.nAS. 
, 

Trecătqrii însă. nu şti~1U pe cine s·e puie 
•• ac •• FJllli ~ ......... _......,~'. ~ ..... ..:-....., •• ~ _-". ______ 11' 

• Ppel'ulunui exeD1plap I .Leu SO bani . 

\ -
" 
~ 
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8rumarul. 
Bnunarulr., 
lloirwl'ulf', 
UIt oi tigăj de nori, 
Pin 1Jlnillri te coba";': 

Cu oile. 
Do,:nhul de ja1e,: 

CII ploile, 
ŢT uimi pe vale: 
Otl fUI'111t>le, 

Din bie;'1/. poei/ind; 
Tot ue,~/ejind; 
r·u brumrlr., 
Ou ((lpl'pl" 

Dalbe, 
nm.ătw'ilf', 

Alb!'." ... 
Ou iezi 
Sb,/t"dalni.ci, 
Ct/. fulgi 
Şâgalllid" ..... 

B1''IImn1'ule, 
Doil1G./'Ule , 
Din plaiUl'; fr coboi'Î 
CII oi ţiqăi dr r!.orÎ: 

Cu câl'dul'l:le, 
111 t'i~l's de fl!Lvt'.

(! 11 t,a Il {uriTe, 
Doinind 111 Ş1/i'r ...• 

Să/'rna,nul" 
C io7) a oul(',' 

Tu rât frărşf.i, 
Doir;/1şt/ ; 

8i zi şi l1Mpfe 
SURptnă 
Flur1'l/7 : 

Ta /' ro il fu' Il ,~o((.pl(' 
~"'" 'Ti/<:nga11 ă 
"'--""·-~---,.Ş1irl"1tT ...... 
_ POl:/! ('~f(' lmriu nw7 
~ {oIw~p'i:llă rlfilr 
~ Si-ti plânpp .~hu.r;U,llw' 
.. ~ p{~ foa.fr r.nilp! .. ~ ... 
.~ 

1, Tnrz mr n.1. ;\". 

Ştiri teatrale .. 
5ambătă seara se va reprczneta ta Teatrul Ora

şului pi<1.<;a .,Niivalirea Tatarilor" (Tatăriarâs) 'n ro
tuf !-ocotenentului de rezervă Wallcllstcin '11:- yd rlis
fătatul comic al publ'ctllui arădan. d. Alfr _ .. (iyo7.o, 

Sâmbrur.ă l1<>aptea. se va reprezenta piesa "Mor
fium", noutatea scnzaiiouală a teatrului ,.Renaissallcc" 

Lucrările •• • COmlSlUnel 
pentru reforma constituţiei 

C01l1i~lH ~).',n,,:titu;1'11ttii illtl'lllll'Lhi ,iet" după (\. 
111(';lZi, a {'ontiml<LI 4h~"'llii'll îl' {'b,(';<ii" Li"(·J'1("t~;t· 

s ," .. ~ 411", -...... ~ ~;.k 

!\-litl'l)polîtal )ll'imat.Mi],{)ll ('J'j"'h.'H, bJ.tJld eu" 
n"\ntul, ~l l'('rut org-tllli~lr(,it 'fIut.ol1Uma .a hi"e.ricci, 
Prin lp:/?:pi! de'l'tt.lui nela 1890 biMl'kH 'a fost lip
s;tiî de toat-e mijl! .aeelc pmll1l"1l a ;ln~ti,w in,t(lT{" 
s('1(\ bis(>l'ic('ţ;ti ~i culţul'3Jle, 

La !l1Oi. \·11 Î:ar 111 SCmiIlHlil't', mWl)·jt'll!'fI kl i.'~ 
a1'\' ma; multA i~ltllliJnţ,ă <l"11 bi,",erk~1. Bi;'>C'l'ill;1 01'· 

todoxii t l'obll(' "il f.iE' .-1e-ai'lHn I'tii IYltii pc viaţ.a oi 
internă, nil ra azi, (·il·n.n imi,ma f'l (' 111 t'\·fin'Î:<t.eMd 
",llltelO'l', 

~h tropo' i tn,l ))]" jm,\! ~11 ţ.('h·ţ);l' ('a :-;:tl~ tn 1 ~Ra~ b~~ 
rl ropt ele {'unt mI a8'llţ)l',a bi.~erii('(>i şi bi:<('rka Ră 
11l{'t"(>7,.(\ (~)nfo"m le-,e:îl\,(· \iirii, ,Lar rât pl':iniştc 
"taţn jntA'l'IJIă. 'hi'?'C'l'k;l rl'ehllf' "iî ,,(> H-dnlitli~tl't~z('. 
".in~ud. 

In m'PI~lş"em", ~l \"()ll'hit şi cpis('opul VaJ'hll .. , 
lll(>Jiu Stfîm('l';("l!. 

D, Vimti!ii Bl·/iti .. m'\1 (l ("011tl':' i0l'HU'1l 11,1 ll,i .le
"a,ut()lllOmjo", ea!" .. ~u'e un în1d"",g mCihev,al. Dar 
€' d!' purCN' ~ă ,~e dea hii'orj('ei mijloQ('(,j(, n~(>· 
!'Iare indcl)linirii 'seoplll'i101' ei IlIlorale ~i {'ultul'a]f' 

D. ('. B;l~l'U p de ';t.--elHE'!nCa (~,i11t:ru lW1Wlbiluiei 
('a1"(, ill' putea fi înt~l('aBIi g'!'(>şit. 

11{ il1ist 1'111 {'li \telul' a ra.1!î di, ,rl.a:<'lî i·;of' !1'al1 hi 
f.;.('ri<'(·j mi.il."H'c "i înliliet.ak ~i hi~('rk~l rwll>!lmdî 
tl'obul'să.şÎ iH ,f\J\uon,itlC obligatii.Ra Re ,:fI.'ligtu'(' 
hi.9C!l',j·i.'.el 1 ih(>,.tal~·a ,dt~ a<'thme. il Hl'rll'<'ptUI'i le sta" 
tnll1i f;R fir I·~poc'tat{l. 

n. C. ni "'''"('';('ll ,,' a (1 l'd a ru t hotin li t ,~l1\ t ,'li all

't~)tlOtl1i(lL ('are lllt (' 111 t.1'llil i~';J(1 bjt;cl',lpcÎ or.fM'lXI' 
!-Iii Î""j> elen bif'<'l"lci':i luJ !lHilnj;:t.l·,:'tl'eaa \,{'1',Î.lo1', d.a,· 
~lU SlltoJlnlllifl. ChiR!' COnf<l,ant,.in cel Marl\ l,nte· 
meietol'tlJ hi.~(,I·i('d, î,~i 1'e7RI"\'Il,<;(·(I "f\')ît"111 "rit. el)tl

trol. 
R'a l'pll1ut'I.p<>i rliflteuţlÎtH AAl11'll'!1 oh1 ig-af,iYi1,ă1ei 

lH:med i{~\ iun:ii ]'{'lig ~oa,,(l 1 ti t'!Î,.;n1.(yt' ie. 
DI N. BfiHh1e>'en.a ff11.:"ţlill1.11t t-exlnl \"f".(·h~i ('ffl1 

.'it.it.uti i, Ciill'e })l'{\vede 'Ohl i,!~.'ati'vit'ltea. 
nI 1. TO.flni\.e"rll ,a Hl'llt.:lt ('il p ,de p'ri~i).~ să se 

mentin un textmOl<t, prilll jm'j''i11I'u.o,mt.ele C'm-ţleli 
0(' ~\~~ti{', f'.:I.l"1El a j'or.un:of\{mt vabbi,lă eă;;ătoria 

! ~~ivit.1. i\lm1ţjIlH'.l·OO texhtJ'lll ar În.'-rmll1'" l'cde.'lC'lh'j-

I (lel"~a ('h('~til1nf'i 1:T]"a~1~Htc ele (~Il;;:.atiţ(' !}i ~t1' prOVf)('a 
o Înbreap:ă $('l'ie {It' Pl'!l'(,~P. 

1 De Il'(~eon:;;i Pl! Wl'e ,;1 fo,;.t şi o. Sa"'''ll. 
j f'lIm inf'ămn,j')l'iiatPl<l <'J:lRlli!'.11ln1fli ~I'.l ,nout!'" 
I ~'fI hu\,II'M llIf'nlinl'l'~':l (<!('t'u.nlltllli t(,x!. 

-'\- din Rudupesta. In rolurile principale vor juca: Kal- I 
Vorbe înţelepte. 

mann Sari si Si",. Sipos. ! 
Dum'inecă noaptea, se va .repretzenta •. Barza", 

eap.tLvantă comedie americană, [11 rolurile prinCipale: 
Ohi1.e1a Gyerltycl, Mcd~" tiarmat. hvor si Darvas. I 

, DUlni'lecă qupă rnasă. drama "P~et11 rO$l1"~ 
'" ·1 cprczentaţie pentru tÎTlcrime. iar seara. drama "Mân

zul $arg". 

,:Chestiuni şcolare. 
~" l Tk {'Ilrrimfl un ~"l'rliiU la] Mini:-ltel'lllui ele in,:· 

\,- h'lwţiedim BU;[°lll'C:;;ti, ['1mi' in Vpn{'l'i' ş{'olJ.1C'1"" 
't..,r. de "tat, Ha OI'a -~H fte doe {iO minnt.t'. 

h~ NinlOO.l rn'nl· fi l'U 1(1.()]ltI'H M3.:(·O~t'lIj ne>d'l'n da.('a :'i î mpl'C'.Îcul'ărqlr ,to(,;l,le ne-al' p('nll1ih~ .~;î-I ('XO(~I\
• ,:\ film. 

'\ Ce \'01' fut'(· inf'fl -{'ei. nproarl(' ;)00 eleVI, ,ml'i t" dOătOl'('$(' ('\1 ·eli f>C'I'j tI(' tl'(tl\l11'i ~ŢlI'e f>:H .. îl. iladî OJ'\îI-

• ; ri'UJ va tine vîmă ln 1.4·0 ,""mi 4.:!t) In I'al.lll ()l'lIll'i.~l-
.~,._"" lu!i <\.tmli amenzi ~ ·:'··.r - V OI: fi 'lH'voiţ.i AA ,~(' l'et l'.llJ;fl 11 i li ~("1 '1"11 il, ('f'{'<i.-Cf' 
"1 nu e~te interesul Ministerul\!; Si Tmnânismului, 
~~ pinl'flă illU.mai în jll,dH\1l1 A ra,n 1;3rlin ·dnl'itnl'i'i 
~ di! cultlll"~ pl':nt:l"ll \lln Tl.Înli·NI.i!(\ 10 ;mil1·lIt.,'. 

~~ Rllgii,lll liP lH"ei~.,t.i'i r.ah:, ()n-iw. mi,n~~t.("I"\11 i,n"," 
"'., . h'1lo{~ţinmil pul, lj ('(', cIp ,a ,nwnţimlEl '?'pec;ial pc.nt.l'oll 

I ..:\ra{i 'or~rinl dr- 50 luj1l11te '01".3, llent:rmcă :atât. idi~1 J . 
rnmd\llde voo('rc podap;ogic" 'Pe ('llll'{' nn '70j!r1l 

/ ' rtil.'lcutăm ,ni,ni, ,rât şi Idi'fi pUlll{'tnl ,do "eAel'c 
~i('. 1)(>\11 Ol'Uq' ,ma î Tmd tpăc:l1'beşle -O('eât. R-

~~ L 

.ze. 
:'"' Un domn ins.p("'{'ţ,')r la fRţ,3 lo~ulllj ~ YIl {'Qn-

i vtng'(> Ile a,dl'"ărul !'1'11,::f'lor 'l1()astre. 
1 udl'.l':. 

= 7 

"Munca în sine nu e u-c ajulIs, !$Î ~:.c..;afe tre
bue S~'l PLIC pe t1n~{l munca din Care tră~ştc, o 
ml~ncă sQlda,Iă, f,i.T~i mUllcii socială, nu ex"stă a
deV,Ii"ata mOraUi. fie că munca- ar rj puhlicâ, fie 
H\tl~Lltii cu Ol(lJ.,;sUe". (Dt". f'orc:l). • 

o)< 

"E o datorill:- când cineva crede că posedă o 
parre de adC\1~-lr, de a căuta să-l r{lsp;llldească. 
u!; a se !>unc în slujha lui, de a nesocoti intere
sele personale" ambitia, \'âJI1M:a>tea, de a stărui 
fad ~()v(ti!"'e. fllră a da vre-odată Înapoi. de a-şi 
..:insti însll~i doctrina, d·e a o slăVi prin purtare, 
de a se idclltiL.:a cu cauza ce '" îmbr~iti.'$at. Şi de 
a ~j pnrUTca gata s'o snstie, s'o a~re. să se jert
feasc~i. pentru ca", (L Sinl()ll). 

"Dat:<l cmcva vedc un !tICTU drept şi nu-l 
Ilfac:ft.:,i .. stlvârşeşte () mişel ie". (Collflrcills), 

* 
,.Legea vieţii, l111-il1umai leroca ~lldi\'idhHli ş,' 

a spctci, e şi legea generală, universală, d'n care 
purcede snlid.ll.ritatca indr\:jdulu'i- şi a spcie:: ClI 
Uuiversnl. A~a dar. pentru a 1111 înfr{lJll!:e !eg;ea' 
!'lu))rell1ă a existentei sarIe, omul trebue să vc~he~ 
le ,la I;on~efvarea. la desvoltarea ş; la echilbrul 
vieţii !'lale propr\'.i. Dar 'lcJ!:e-a meritelor sale f~ind 
de a ConCura la oea mai mare mmn1! de viată cu 
putintă. l~U-Î Je aitLl1S pentru el de a lUcra J)entrl~ 
sine. f':[ treime- să lucreze si pentru intretinerea, 
dcsvoltaiTca ~i l"chiti'bra'rea vicţ!.i semelj'lnr stii. şi 
a tot cc71 Înconjoară în natură. Accasta-i tinta. 
vietii omt:nest i , aoeasta:-î progresu1. Aceasta-, des
voltarea vieti~ generale 1)(' l>~i111ânt, care concu~ 
rează '" întretine.rea Şf la ed1i'1mll victii Utl{vcr
s3~e. că~,-fieca'l"C 'mdividua1itatc Ti lc.'te tr:h\1-
tara. {nodin~. < < - ":.". ".' 

, 
4J i', b 

. \ \Gruparea ,.,Poesiso" 
UnI P!\.I'6a "P..:le81S" u~ Bucmeştri l'ElluârtdU-l?Î 

\wt,Î vi tutef! itlC{~I)'ntii a.nltl t1'~'!1lIt. "a oferi, puhli~:u- ; 

lui bU('Ul'pşti)an, 'l) &'l'Îe de c.()n{eriJnţe (lare 00 
, t 

vor analiza operele cclor mai: reptezentativi I 
-<{,l'ii lOl'i, în'.'(>l,cruno .a ,o(1n",1Jfel o ()(·hi,l-egen~·l\i\lliî 

ll.'>1l1)11U ideiiIl111allLtal·j~te i,n Mtel'M11l'il uni\"(·l·~·! 

"ala. 
('i('lul va ~lH·el.*' la :?5 Noem\'rie în Lamfitoo- i 

truJ Fnndaţ.j.ci t'm'o] 1. Va \'Ol'bi cel diUltâ~ dll 
'00./1 JhO'l'1I S(ldOI'prt nv deiiPl'>e OpNlli hli .T can de.' 

ţ 

1111:0'0 n l~linH'. A Jl,,~uQ pl'~I('g(!L'e ~l1'mează i'll S1rnl 

tle 2 De('onrnie. 01'111 9,l'â.nd <lllml E ,nil PI1,"lIa.i
JI'Sf'J/ pl'()f(,~i{}l' la tll1liyer~itatoa ·d,lli1 Cluj. Vil a
tl'lIl!tlUl1ţi 'din aeelaş:i pllHC1 .Qp \'t-dcl'e operîl lui .. 
Rabindranath Tagore. , , 

INFORMA ŢlVNI. 
i 

Ronuî.ll ~i mat·edO't1lPI1 i IHU '!Ildl"eAAt {I pla.n.gere: I 
~oeiet.ăţii 1ll.v:'(rlo-rvnl~ll1e. 'rugiuHl"u sa ,intervină.: 

pc lâ'ngă .mill\;;;tel'1d jnst:'.I1X<ţillll1.ei penb'11 a re,. 
'"C11Î m;u.ptl:1 miistu'eidp il Hehi.Jla {)de{~mi~'e 
t~lltU!'ală l'Vmâneaseă in :M~lcooO'nirJ. sî'iJ;bă pru'-mu
t~înd in (h-eci~1 ;;i Albitlnia TJ'Uţimll personal dj·1 
o:wtie ~i .lăsând tiauntul f!ira ş.<»li ,'omâneşti. I 

Tn Alhallia ?Î Gl'«,iaşoolile 'Tl'U s'la'Ude~ehiil~, 
,pâll1~ a:r,i, iar in .. t,it'lltol"rii 'SE' găR{\S(, în coo mai III 

* 
D. profesor 1. Dinutriu a luat initiativa td 

m:it(~rii ll'llUj memnl'iu ~la )fI~nsteJ"\ll ,de fiJn.an~r 
pentru a *~ acord:;! şi f,u.nc~i()Tha'l'ilol' de stat ,d~~ă 
A Nlld sporul de' scnm pete -de bazu i1e 400 lei 1.11 
1()C dE'! 300 lei. ial 

1 }ni.i fUllcţivllari sunt 1,u.g.atU a, tri-Jl1Ii:be la re-l 
dacţi'll ziarului. Rhada. IWllIâ,lIl11lui nI'. 1~a., table 
louri caIr~ :<ă cupl'.lnJă 'fiU'll1ărul fU'llcţionaTlilor:· 
fără CO(lii. cu un copil, si' cu doi Si mai mulţ~ , 
OJpii, ~a ",ii F-C poartii {'ja,h~ula H1l1ma 're trebllit' ,a.{\ii>C] 
gată în bndg'(>t, J,.. 

[ 
Il a,\" imi lJo"hi. m.a 1'(> i'J1Idustl'ia,ş japonez;, e31l";· 

~'ll.'1.un doi aUli ~I diill'luit Gel"iDHllJ11ei 100.000 ;'"'"(ffiÎ:"l 
pentru 'CC.l'cM'lllli şt.i irn tuHe(~. ta fă.cul, de oUl·ân" 
('-rel'manie"i, îrrl a'(~elRş!'l('()p. Q m"mă IdoThaţ,ie. Acei 
~tli donaţj{\ ~e l'bdi6i 1<1 ;''lLnl.<I nf' !"-I40 milioane dees 
mihei. * (2 

F..aimo.-:nl (1.--.1011(>1 italli.llll Rnl1wmel! ia ~ill;f 
l111dape<;t.a, tu 

• nt 
Gtwel'naLomll RrÎriei, gen~J'a 1111 C'~\ll'aJld 1~1 fi 

y·a inai'nitHdemi,."i~l. In looul lu.i ''"3 fi Ullllll1!it. dur'; 
toatfl pl'Oh.alYilitntilf". F'l"lllnklin Rouillon. i 

:ii,J 

III 
După o şt,Ll'erli.n fl'[().."Co\'a, ReIa Kuhn. t~a~c. 

n' a l.n-ebll,n it i,ndi, ,dlIpa cum se ,Spll'llea. il"\ fOlla 
,n'llJlnit pl'e~OOillU~ ~'11 socţieî maghiat'e ,(lin 111oor'r 
naţionala TlT. lmt,(wna;ţihnf\la TTT-,a la hOt.:f.l'ît ~Î1~ 
a'1l;;titl1e la Wh\.(livl(),.,tok o !COmisie specin.lli oannt 
va dVelt m.i.s~ll:nea -"'Ii c,emdlw.!î p1'Opagan.da oolm~ 
ni:.qtă în .T>llPOl1jiH, Chifl1Ja. Ţ'lldo,Chiil1;:) şi A '1-S-• . . o 
tJ'aha. ~: 

• 
M ihal'aan!l g'('lmn~~n. H nţl;<> Sti:n neR îşi Yârt;r. 

tentam.tlelc ţi irn .Jug,,)t'olada. L:I. ZlllA'mtb ';0 în:fii~' I 

ţ(>IR7.B nl1l s;,m1iK'J\t peRItru ooa-para:rea mimcloJ' ~e . 
ziicămintR>lor TIlot,ahH'giteedin :;tJatnl w·î1iu. 

• ~s, 
d 

Direcţia generală '3 reR"Îei 1110nopotllrilM·St~ 
tultH a C()tllU11,icat presei o ·serie d'e date, call 1l 

tind să arate eri. liPsa sării din Bucureşti se dac 
torestc specu1e'i ce o fate dcbitantii. Daca e :1 $in , 
de ce nu li ~e aplica sanctiuni? b;l 

• I A 
Cele 230 nlii ouă confiscate d~a comerclallitiQ 

fa.rkas Rosenberger, dClScoperit ca acaparator de piCa!.' 

curorul dela parchch1J Arad. d. Dobrovlcl, au fOL 
date oficiului de aprovizionare al orasului. . r 

ComcrcianlllJ prins ca acaparator a declarat ~ 
numai 100 mit OI11Î sunt proprietatoo. sa. alte 100 , 
sunt ale fratilor POPPeir din Sânnico1aul-mare. lat "A 
tul de 30 mii a1e ~ocietăti+ Mercur din Arad" ~'a 

Cauza crnncrdanfullli acaparator se va jud~'e( 
I.u.ni de căII'c coml"ia pentru Înfrânarea spcculei. 1 

• 25 
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Pc seama ministerului de razboiu s'a des
chiS un credit de .1 mtlioanţ 50 mii lei, pentru 
.vascfe. diviziei .de :mare. 

• 
Joi. JUp,1 IImsa a sosit la Arad P. S, Sa episcopul 

i : AL NicolcsclI ai Lugojuhli. 111 gară a rost întâmpinat 
•.. de parintele protopop Iosif Popa şi un ma:re număr 

~ ţ de credincioşi. 
Scara a avut loc la ,.Cmcea Aibă" in onoarea P. 

I ~. Sale o ciTla;t conHpHt La orele ]] Prea S. Sa a pă
- râsit AraduJ, Jllec;înd cu acccieratui spre Vulcan în 
I! judctui Hunedoara, ulloe St'l va face Ouminccă, 19 No",. 
1 siilltirca llouei biserici. 

1 
x Dr. DUMITRU MEMETE, medic-şef la Po

jiclencă, specia'fst în boale de piele genito-urj
nare Şi ven~r}ce. Labora:tor Ilent,ruattaJ1ize de 
sâng;e, Commltează ziIlllic întne 2-6 Ore În sir. 
Moi,~a Nicoară (Petofi) nt~ 11. 

• 
x Pentru a,tercfLlI 0,1.' t,e,satoq·e al R. Fcm. R. 

,-din Arad. se caută htcrătoarc, Se angajează şi 
fete deJa vârsta de 12 ani. ,Leafă după Învoială. 

, Adresa: Dna Adriana ispravnic. Ruj:ev. Ferdi
\' nandnr. 4, 

ă======~======================== 

: "Ungurii cari se deşteaptă" 
1· t 

i~ Prinderea unul ofiţer ungur spion 
I 

\ Ull~aria de astiÎzi. aşa C\un este, paralitică şi oar-
~bil, Ca orisice jigodie neputinciosă, mârăe şi ea printre 
i.uluci. căutând cu Kura-i foallfâ şi plină de balele tur
jbilCiutlcl, \<1 uHlste pe toH vecinii ca te-şi vad Iiniştiti 
<le calea lor. 

i. Si când această ia vră râioasii mai visează şi câte 
ftlu vis urâr. vazându-se filră putere, Începe să schelă

!dao şi sa se vaete striiinatăbi că o perse~tă şi că o 
.meniJltă vecinii. Dupa ce nu face nimic altceva decât 
i3trei si se plângel in apus că am nedreptătif-o $1 că 

N nedrcptiltim, /le spune necontenit că i-am .. furat" Ar
bJcaJul Si ne blestemă că l·am într~t În cotet, fără să 
,,"ca sa reclll10asdi nici azi. că Ardealul es.te româ
~ 'se şi ca noi când am mers la Budapesta, n'am fă
ci [ Il~mic altceva decât am desfăcut-o din sgarda şi 
J,.>! lantul cu care o legase Bela Kul'l. 

( S'a: Întâmplat zilele accstoa -~ de altfel cum se 
:~; ~~!llpla aproape regulat - un caz care vorbeşte de-
1:"r1 de lamurit de ce gând.uri este animată Ungaria 
\. ,ltci CRud c vorba de noi si de ce este capabilă. 

ili~ UrI ,~~ştcPt ofiţer dit~ armata .~ullgw:ilor :arc ,se 
!eşteapta . a trecut S!"ranIta la TlO! cu gand sa SPIO-

re~ . d 't" t f·'· ~ ,. l;(c an a vazu ca poa e I pnns, a Incercat sa traga 
f foc!lri de revolver În l1:rănicerul nos'tru. dar cum 
hme proverbul. cllm e turcul Si ptstolul, cum a fost 
nJ.:"aria aşa a fo~t şi revorvcrul. cartuşele nu ~'au 

~l tins~ 

~' Când i-a vâjeft însă pe la l~rechc glontul din puşca 
:aniccrului valah. desteptul nos.tru lin gur din armata 
llj{urilor care se desteapta" a ridicat mâinile in sus. 

,r cilzu~ În genunchi şi a Început să se roage Pea1tru 
lI'tare, Cercetat CII deamă11tllltuJ Între alteieo. a decla
tt ca c venit să sploneze. că Ungaria plănueşte "răz
~1l3rea" Si câte alte aiureli canI numai Într'o tară Cll 

'tfltC'.;} bolnav;1 pot sil mai trăiască, 

t~1I vorMi in vorbă acest dom!1 on.ţer UJl!n~resc care 
<r. dt'!'lŞteaplil, a inceput să s.punil cum stati lucrurile in 
19aria. 

A spu,<; cum Se fac la Budape9'ta progromutiJe Îm
/t;ri"a' evreilor, a ~pus că Ungaria o duce greu de 
'? ctl ale !turei, că n'au lemne, şi câte aIte realltâti 
'e-ti S't.(>TC milă si tacr:i.mi, si după aceasta a mai 
f:s. - Şi 8tim si 1I0i precis - că so~daţii "unjOlri care 
desteaptii" prectlln si acei din armata lui HotiV, 

;~1 ce mânca. că llainele de Pei ci sunt numai sdrente. 
llln'au ghete in picioare si vezi, doamne din momen-
1: <.:c trimit spt<mi peste frolltier~. ar cam plănui să 
Sineasciil răsboi Împotriva tu1for veqnllor pledind 
b~tt,Hie u('sculti Si goi ca surdu ClI mlolul la vânat. 
'Ai tai sunt doamne sî inteleptii Si nebunii, dar e 
"a ~I~ea pedeapsa pe care i-o dai paralitJclIlui când 
Oacc să se creadă atlet şi htptător. 
~ 

1: . Serată muzicală. 
~ 

t AsI,lzi, Sâmhătă (ls Noenn'U'ie) la orele R şj ium. 
.'3. va avea loc in .. Palatul Cultural" o serată de 
~ece $i arii. Va cânta ana Genl Opre. cu concursul 

IOl! 8il111: si dr. Carol SuIe.. 

A patra incercare 
de evadere a spărgătorilor dela 

fratii Kornis. 

Pr"'imul procuror a cerut transferarea 
lor intr'un alt penitenciar. 

Inlesnirea eliberării certifica
telor de aparţinere . 

P j'i mă'r,i~l Uj'~ţ\ltl u i~ SPN> 11 Înle'lnj dibeol'<l!l'ea 
N'!rtifieatdol' rl(~ aparti'llel'e \"3 pnbli('l3 î.n 'tllrmă
r,nl '\~ijtOl' !al ~fonit()l'ultli ol"aş1l11ni Arad, ·eon:di
t,iile ('A" wehuie de Îndoplillit .de <':l,t;re a('eia cari 
eel' l'enlUuiUşt.erea Jl'ept,uhri de aparţituere în A1'<101 

A1ltOl'ii temerarei spa/J'g-ero dela fNlţi'i KdrlfLis ~au libprarea de oortifi\)ate de apal'ţi,n('l'~.~. 
Bodn~H TaIa:" Mell.vhert, {}.allovich şi complieel{' Cererile 'p('mtT'U obţinel'eadreptuhlli de 1IIpal'

n'l' agPIl hll St.e-l'1l, <'llnl se ştie. Î!}1 împl ine;!(' pe- ti ni' !'(> în A rad "<' \'{)l' {H'lresa ('ătrf> Ui'Ili.~t.ol·U 1 de 
deap,;a in peuitelWl<1rlll di,n Anad. i,ntel'1w şi nn trl"hni să scrie în limha Sta.wlui 

Tu zilek trecute aceşt·i h1Lll'dit,i alU Î11ICerleat sita daca sunt îlHlli'l1t,a~ Î,nur'o altă 11mbil tl'ehut'1 
pent111 :a .patra oară "ă evadeZl(l şi nnnullii IUlll!(.11- ,;;il li-:;e a.1ăt.nre (} twa,dul'ere l.egalizată, l>eatIDme-
mită clispozitil1Jni1or l'igul'Oa"€ de prooanţJÎlI'ne 111- '1lf'1t 11'pbue ,O.ă fie "'Cl~,;e in llimbaS-ttlltuhli şi eerti· 
ate de primul ]Yl'OC U 1'01' d. M<."Culescu, caro ddl1 fi·eutele în b.1za· {'hora >of' cere dl'f'ptnl Of> .ap:ar-
prima vedere ('on'StataM eă 3/l'e de ,a fRee C11 ("('t tine te. 
mai temm'~H'.i bil~udiţi, (>,al,i în llilllU11E' moment,(' La {'ereri !"le \'01' al~ltul'a extl]"l.ctuJ fie 1L<l;t.e<re 
nu şi-ar faee SC'l'op,nl(' de :C'D11'i't,iri'1l1ÎÎ., {'hiar e01l1i- al lwt,iţiollal'lrlui, ,al pihinţi10r şi membrilQr fa-
tiind omor, numai prmh~lI :I-şi dllt't' la îndepHn~r(' miliei n(·.cMui~l; pxtrasde 'eăiditorje, bnlC'tilllll li!', 

planurilp de l'HUfă,piHi'Il'i, .:; (·lihf.l'ut ode 'birol11 pl'pulaţ.iei, ('l("rl.ifi,eat. ,nI" mo-
PritI1W eV:lJ(la:rle Rflfl.nar şi t.(H1itră~ii au ÎIl('('l'~ l'alitate şi avere dela. p'l'i.mări,a e')llllll'nei, -de lIlnde 

C'at-o R 'O ,dlwe la Îlncleplinil'P "pRrgÎ\l1'rl p;hpt~l{' il "fmit p{ltiţ1ion:u-ul, "iar il'adi domi<'ili.ază ,de ma.i 
fl('nitE\uc}arulu.i. nmltde un ,an in oraş, în,lI'6st e.:,'I7. VIa lltlainLa şi 

T,a a doua Înrel'C:ll'e d" eva.d1li!'c b.t11,dit,ii[wo, l'(>I·tifi{'~H .cl{' mor~alit,Ht{' şi Jf'la 'poliţli'a de ,';;!la;! .~i 
j.ecta ... {wă '!'<R 'Omtjar{' gaNlistnl oe pa7.iÎ, ja!' ppnrl'll ool,t.fi.eat de;;pl'e an'rf'\3 pe (',lHP Ou're pe tot\rtWT'lrf 
.il t.reia oara ei pliî,nuil'ă e,-aaar(\a ('1\1 Ol'MJill pr(mlJl ol'a~lI"lui, ool'nfj:('at de oer.ăţeniie. 
blărilol" 0('101" al'(>"ta~i, tot p'l"i.n nmorÎil"C'a ~,Ilt.j- A('ei,a {"ari -cer (,.(':l'llifi,\",a,t: de wparţ,jnere l'll 
nelei .c('-Î pAzea. hn;t;a rI .. mkiliă~·ji Iffia.i îndf'lllll\gat.e în O1'a~ "alt in 

T l h'17.a !laştfirii J'în lI.tl'aş \-.a ÎJtl'alÎ:ntlli 8J<.lClea(.;i.a.cte l'I,i l,igi enţll >cu carc mau ;<t1j)l'a,'cghiGţ.i lc"a 7.il- . 
di:irnkit îll~ă exoeui,a'l'ea p1aJluI1ilordf' m·a,nare. c'1·l'r,ifieat.e în Olll'" să se arate în ce looalit~ • 
de~op('rit.f' la timp. domi!eiliat<lel'a. ,naştere până Î'Il prerent. 5Î ee. 

pl'Of;~illne li j)radi(·!lJt :;:;i ,d·adi :1 (,(),llt.l"ihu j'l la -"<Il'
I,n zilpl€' VreMIi-€' la oot ,({~(,opp.l'it nn nnu phm oillile pnbli('f' (impo7.it{'). 

~"~~ A -cei -ca r i 001' o e-Opi.e 'Îl hoUkâ mi 1)1'i It f·.ail'C 
Cn ()(lazia !-i(~himhl1hJ/i ,(le hauine ~"fl gă;:;it în i"A'a rp.('iU110S("Jrt. a.part,~11ftr€ta.V{)J' arăt.a În t'~l'er""â 

hl1zunaruJ nnllj,a Jintrf' bam,diti 'O >'1r1l'IÎ,,,",,'all'p arhe- "a nUmăl'1.111 ş.i ,dlllt.a 3.'t'E'lej h .. tl1râ1'1 şi vor la1iltu~'a 
'iată mamei lu.i T'ala:'('are ooi'lise .dela Bn,dap~t.a bulefÎ.nnl nr. 2 clibeMt df>1 bir:nul PQPulaţiel. do-
III Arad. împrotmil ('li iIlTt(' ,două 'r111d{'lllii ,li '(Ym- v~di,ndc.ă n'a ob\''Elnit 11i~ () s{'hi,mbal'p î'n ~'iitnlalli'a 
damrnati,lor. lor de apR;rtjn~e, 

Bandiţii C(\l'e<l.u rudelor lor, în .llCE'<ste ~ri:;lol'i. La {'(::l'erile panfn'U imÎ"llQI-i sa.1l "O~i(', 111 11.11;':'<1 
s.!i le facă Ba.l"malc cari să le fi-etrimtS>f' î.ntl"o drf>ptull1i de a,plwţi.nere laI 'Piîrintilol' :;'Ml băr:b.il-
>C01'fiî Cu fund nI ,d'lI hl n.a:;('1111zÎi nrl în ~1('(lasta re- 1 uJll~ R{' "oJ'flHifm'll pr'rt.ifi,PRtnl de :n.a~tel"('al 
volverp, (';artnşe, 'Pile, pl11mnale ~i 'a,lte 11melte. 1a1' mqnol'ilor l'eRj1IX't.jy i'prttifj(....atul 'oe .. H,~ăto1"if', hl1-
Î~n ,;arm>ale sfo"hră, (."11 .ajntQl'nl !Căreia să poată -00- letJ1U"uJIll'. 2 dela hi rou 1 Jft1Pll]laţi('j şi '1lUmă.l'1ll 
hod ill'loa t'tajul pen-itencÎAlrului, H..twl'Îtl'€I1 în haz'<1 dll'ei'O~e ifăd'l'E'ptnl <1., ara'l'-

, Ln m'1l1ado~('hpeririilllC'A'stui ,nou plan ,de ţin>€'l"e. 
f>\'ll,dar'e pr.im.ull pt'OICIlTTOr, ,do Mp('"nlr.~(,ll. ,~'a .a.;]n'-' Ce l'f'riIede rupii df> pe c8rt.i,fioa.te de .arnj/l·ţi-
sa,t C'u'rti,jo<, apd Jlf"Ilt1"ll tran"fel111 IT' a ba'lHliliJor nero (·ljhl'!"lt.f\ <'11 JllA'Î nl111t Ide 4 'ani in m"mii se ~ 
Într'nn ah ponitol1r>;:n, . 'VOr (',O'Tl>!idor:a ('::1 ('.preri 1h011i fie a!lxwt,infll"f', Îlltl'U 

====================== I {'.ilt. ~ Vta eX<llmina <lf' eătrre ·m'ini,~t,eru,1 df' r.ntlf'1'"lle 

Asasinate în judeţ. 
Se con1lLnică .dim Sâ.nleami că În sellll'lt z'ilei d'f' 

) li Noemwie l!fl jocul pop.ol'al 00 <\ 13,\'llt Jb:c în 
.aeca ooară. ţwran'ltl Ştef,an Borehioi a fOi1t j nn· 
ghiat Î'll tUJU11ltnl tCe 8'.a IP'rodll~ în Urtmla. 'llillej 

('el't~ isoafe Între ,ti·ner'iri .(l a'Ilt"'ailorl~ 
Punmalu.l a păbrltnoA lin in mus vri<>t.i.mei ca11-

z~ndn-i moartea momentană. 
AutOl'uJ l'(\llşil'l{> III rrumâme ,necuno..C\Ctl;t ~âtevll 

zile, În mmă insă ela f1y;tfl('seol'f'r~t. El se ll'U· 

Uleşt.e Io~if Ri!&!oo şi ~ ~t, în8lÎJn,bat azi pal'eh€'· 
tllluri Arad, 

• 
AllllJt.ăJI>I·j după rnal~li t.â,nlîrul H"')l"lR C'1H'ila.ş a 

f~"t gă..<::IÎt ÎJlt·r·n:u kU' I(le "ţmge pe-<o ~tl';udă ·a CtH,t.i 
eÎ11 hl i. 

,I an{l~wmel'in 'l1,mnÎ17'Â.1l.doli2iuJ ti are.'>t.at pe ţă
I'~~nii Hie Peti!'ll, fii a:ce;;{1l1,a Petru şi IOlllll şi pe 
Ioan Opriş€s("Ll, cari în 11'1':111.8, unei cef'te cu FJo
l'ca Cirilaş. au tăbă'T'ilt llffilprta a,oe..'ltui.a ~i l'ml lo
vit cu cllt.it€\Ie, liîsâ,ndapoj vjMimll Îcn ,mijlopu 1 
,;tJl'ăzii. l1'1i patru .alt fOi!t înIl1!Îm11aţ.i p.nrohot.1l1ui 
Alfa,n. 

St.:.lrea lui Hoda CiriIa;: (' îngrijjt.ofll'e. rfonu 
elin cele 9 kn'ihl1rj dt" cut.]t ,('orestat,atr ·de nw.d,ic1l1 
{'hemat î'n ajllltnt\ flnnt foarte gra'H'. 

Gravele evenimente din Grecia. 
DI DuoA. \Il. oomlln~ml't <l!poi d'i lin Atena, !(l(msÎ

li n 1 de l'ilzboiextNto relin ar l'n tan t, ton<'a-7.ă oondaJlTI 
na']'{~a la ,mOlll't(!Q m~niştri,l'Or C'Dnstallt.i,neşti din 
{'a bi n('tf>]{! Gnlnar j,q şi K,u,log'{'ropu.1o..", 

Gm-('y,nul anglez .a p't'lOt<,.st.at energie la Atmlll 
('J€Irând M"p{mdal'oa pr'OcosulrLi. In caz cCă şi oole· 
lahe gtn',ern~ Illj.aw ,-or '111'11118 demerr8ul Angliei 
şi gou \"e I'n u] 'llo."tru Ş(' WI al iitu J'a .Ja a{)('st pn.r
Test. ... :':1 

• 

dacii 11'.a ohnmit \"1'('-0 i'.(\hi~mhar(' î'n ;;it ttat,il/J .ri-e 
a T11l1'ţi'11{"l'C il Jl('t i t:i.)nIl ml1 t~i, 

B urs 3 • 
Ziirich 17 Nov. (dc.<;chiderer Berlin ~ New~ 

York 54425, Londou 2432. Paris 3770. Milano 25605. 
Praga 1740, Budapesta 02250, Agram 215, Varsovia 
00,150, Viena 00073, COIr, stampilate 00075. 

Bucuresti. 17 No\'. Devize: Paris 1080, Londra 
708. New-York 160. Italia 720, ~lvetia 29. Parga 508, 
Vit'ma 2190. Berlin 220, Audapes!ta 6M. Valute: mărci 

2&l-285. !eva 1O.1-~104. lire otomane 1«)--82. funti 
sterline 700-11S, franci francezi 1090-1095. franci el
ye(ieni 2950-"uOO. lire italiene 685-690. drahme 4()S 
până În 410, din;lTi 2.15--2411. dolari 159-160, napolconi 
570-575. coroane austria'Ce 25-26. coroane ungare 
625-650. socol 500-510. mărci poloneze 125 -130. 

Situaţia la Constantinopol. 
CONSTANTA.- CăIMorri sositi Ia Constanta 

spune di l"olaţ,i,il(' Întn' <lliaţ.i şi Î'ntl'e kpn1aljşti 
,;nnt, foarte Î!Ilc,'I'd\ate. ZUn le 8(' :<ă,vârf;<'. ... e ,ltHlI- . 

tat!' la "iata ofiţ..e<t'ilor '11i:\(,I, Autol·il'll·tiie 'milital'!' 
al atf'iate 'fiU ltt:llt t~)at,p lI\ă,'>u I'i le Ipent'l'll sllfo('Hl'ea 
cHmtnfllelor turbll'l'llWi. 

Exportul cerealelor şi evenimen
tele din Orient. 

BUCUREŞTI. - Tn urma evenimentelor din Orient 
exportul cerealelor din portul Constanta a rost sus;>en
dat dtl c;iteva săptămâni. Aproape 300 vagoane de 
reale sunt depozitate în port Si exportul lor se a}!i~ 
teap!ă. în" 
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': pag. 4. SOLIDARITATEA # 

Cetiti şi răspânditi I 
S'a deschis 

"SOLIDARIT TE " Tutungeria ,OCTOGO 
proprietar lt. Col. ŞANDOR VALERIU, Innlld de z 

Bulevardul Regina Maria, in fa 
Cafenelef Orăşănească. ' 

ZIAR INDEPENDENT 
.. 

.,> 
~" 

1 

.1 

Ziare romlneştit timbre postale ,i fis 
timbre uzate şi neuzate pentru filateJişl 

Cel mai bun ziar romanesc din Arad. . asortiment bogat şi variat 

I 
., 

i 
\ 

\ 

..... 
t , 

., 
~ 

i 
1 
"i 

j 
:--. .. ~ . 

r . 
~ .. - ··•· .. 1 

;'""'~ :.!<".---" .. 

-----... t: .... 
I 

~ °1· 
" 

" I . 
... . 

f .. " , . , , 

\ ~. 
1· ~ 

.1·~ ~I' ......... , . 
;_ o,.~" .... , 
.' . 'r""' 

~ 

\. "1.. '"-

~ : 

\ -, "'.10 
l 
: \ .. 
~ I • 

AAAAAAAAAAAAAAAAĂĂĂ 
rr 

. Fiind' aprovizionat eu ~ele mai moderne maşini din străinătate şi patrie 

ea: maşini .de cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi maşini de văr

sat clişee precum şi" eu cele mai moderne litere, primeşte spre execu

tare tot felnl de opuri, reviste, foi, plaeate, registre, tipărituri pentru 

autorităţi, bănci şi societăţi, precum şi învitări pentru logodnă, cununie 

şi pentru petrecert Anunţuri tunebrale se execută eu cea mai mare urgenţă.". 

Serviciu prompt.. Preţuri moderate. 

• 
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