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"n timpul marelui război, ea niciodal;l 
--Inul român.esc a dat dovc.zi strălucih~ 
eroism şi de e.nergie fără pe:r(~ho. :Sub 
re siullCa. eyenÎmentelora.ci.'s't. neam, b{)· 

~ în reSll rse nel)ăliu it~, a dcsffu~urat () 
~Q/('lişt.e lIproap0 unică în istoria popoa,
, )r - s'a îlltre{~ut pe sine. Lumea aş
N.tu. să vadă lll1 l1ei:Ull ce se prăvale tân

ndn-se şi gc.rn[llld - şi ti dat pcs~<e un 
}or non. Pl'{)i.lspitt, carp, a ştiut !'!ă luptI', 
sufere imens. să lncreze - şi să tan;L 

Vil1nci, conlucrm~a ne,înherupf,rt Îllt.]'C' 

i tlHlueători, înt.re intcJeduali~ oţ.eJiţi în 
lutarile prilHejdieişi ale morţii, şi în

"::; ma.'3seJe mari ale poporului adunate 
· .i" st (~ag11l'Î. a fost shfU1Srl. l'Udlliell, 7;il
tAu. -_ .':)1, <un illsins. 

~ .\rllnl lupta îllfurie. Ill'illŞă ;;;1 ;ulIrnin
!(lill'C, pe alte t.0rpl1P. Fronhtrile R'an 

~pstecat. - rl'OY;lf;lŞii de nnnc nu Sf' 
~i deos('b"s(~ de inall1ici .. \proilpc tUţl 
~lrtrt {lc('p,;tşi hnillil. .. ~ll lllHi C l:omau
~)l()nt. nu ma i Sllllt unităti nompado ... 
~tj hHTC'ilr.r\ (hlpJ\ ('lll11 ii tap (',lplll 
'1 nu m'rrp<w,ă de lor. 

In lupta aceas"t1'I-,]US{ pfmă acum Cll 
ţini sorţi de izbfllld{l pelll:rn noi, 1111 

-am prra arMat tari şi organizaţi eum 
hll(" pentru lHlzh<jllll yast şi contilHHl 

~ t· .. Jlun('ii - <Il i.ndustl'.iCi. al eO!lwrţl1lni. 
parf' chiar, că, vrem stI no sllstragem. 
I'Îlt (' posibil, dela (btnria de-a face a

.st război. .. Se pan~, Crl din răzhoiul ă:-·;It.il 
Ylit.orului, vrcrn sit llP înd~păl'i.ăm. 
Şi t.otuş luc.l'UI·ile trebue să se indrepte 

. t mai curând. 
F:roismul pel care ram arătat i:n a clis-

1ge pe cine a vrllT să 11e distrngă. trel)Uf' 

L. TOLSTOI. 
Trei prietenI. 

Un om av;ea trei prieteni: bănetuJ său, ne~ 
:sta ~ şi ope·rele sale. Inainte de a: În<::hide 
Iii, c11{~rnă pe t.us-tre1 SPre a-şi lua rămas buu. 

ehli dintăi îi zise: 
- Prietene, mor, adio! 
l~mictl'l ii răspU1te: 
- Adio prietene! O să-t'; aprind o lumânare 

Pt-e bodinirea sufletuJui tău! Cell de al 2-lea işi 
ă rămas bun fib.>;ăduindu-i Că o să-I Întovără
eaS<:ăpână la mormânt. 

- In s.fârs'Îltvine cel de al 3-lea. 
, . - Mor, adio! Şopti murlbundul. ' 

- Nu zi adio! răspuns-c pr;letenul. De tine 
'0 să mă despart nkiodată: ede trăeşti, o să 
raiesc, de mori, o să te urmez! 

Omui muri. 'BănctUil ii dădu o 'lu.mânare, ne
'asta îl înSOti până ia groapă şi operele sale de 
· 'aloare il urmară' atât În vi.atăcât şi după 
moarte. 

Piatra. 
· Un cerşetor se duse in casa unui bogat, să 
ceară de pomană; dar bogatul nu..,~ dădu nimic: 
şH Zise: 

. - Pleacă de aici! . 

ZIAR INDEPENDENT 

s;I·-1 eOJlH,rtim 111 t'l·oi.slll const.ructiv. în 
eroism al muncii, al muncii dârze, lumi ... 
l1<lte, zilnice. 

Hrlzboiul ac-esta al muncii rodni-ee. des
rohit.oare. ne Y<1 fa~~e 1llrti t<1l'i, rl1al mere
zători în puterile proprii, Intii buni. mat 
îng{ltluitori şi mai dl'('Ipţi. 

)[ il i îlHl in'te de ·t,oa h"' - "1 n unea, 
aeeast{l eale ma.re şi luminoasă cătI'Ptoate 
n1l11ţllrni:r~le I~ilmfillt~'şti. ] ,a. ycdere,a fic
('ăl'ui om C'.alre tr<~oo să' putmn flpnne, cu 
saI isfar-ţie: lată nIl om care a HlUl1cit ! .... 

1fllllC<1 - l"'l. (··are de.'Srobe.~te ~i li.niş
j 0şLe şi alungă. gfllHlurile 1"1.'10 ... -:-;ă rie 
trmta noastră dl'- fiecare zi. 

Am cucerit. cu armele. acest, pi"llîî[mt. 
- yom pune stăpânire deplină, p0ntrn tot
deauna, pe eL prin muncă. Pcnhu aceast {l. 
cucerirf' pacifi.că a.vem nevoe. de mUllcă. 
d0 mundt şi inr de muncă. Dăea mmll'll 
luminată, aspră, nein1t,rel'llptrt va fi zi de zi 
arma noastrEI. nu va mai fi ţ,arit P'" pil
Il1tll1t. dn ('arc să ne It:f'mom. 

R omtll1 ia-~Iare ÎllchC'ga lă. prin sllfcl'j llţ C 
şi clăc1ită pe tnlpul'ile a sute de mii dt> 
();'."h.şi, 1111 \",1 jllltra hiii şi pr(lspn(l dr'6\r: 
li 1'1]1 III 1111 (' (1. 

D. 1 C. Brătianu despre fuziunea 
Part Idulul naţional cu parte democrat. 

BUCUREŞTI. -Ln ultillllllll oons~li1L de mi .. 
lliştri mai -multi ll10mhri rui gllvel'n:nllui ·d{)}1ind ~ă 
afle părerea preşedint.elui 'lle ('omsj,liu a.sU{H'ft fu
ziuni,i Partiduhti democrat cu Partidlll natiDnal 
al'd('lea.n, ,do 1. Bră:tia:nl\l a S]HlS 11l~mă:t.oarde: 

JIărtnri~c ~ă mă bucură faptul, că a 1"(,llşi,t 
fuz.iunea care - mouă .at.âta tiimpnn ,ne-a reuşit 
""0 reJ,Liză.m. AlCea,stă fuziune 'Poat.e avea ,doua ur
mări f(~r,i('ite: 11~1.a, ('ă s'a rupt ghiaţ.a Între A'l'
d('lal şi ycehiul Rf'gat., ş~ ta. dona: că \'I!t fi nn al 
d()iJea partu·d .serio.q de guyernă:mânt. (Ra.dor). 

Să·ralCul Însă nu pled. Atunci bogatul mânios 
de tot, luă o piatră ş~ dădu în el. Cerşetorul luă 
piatra o strânse pe piet>t şi Îşi zi'se în gând: 

- Piatra.a:sta o s'o port cu mine, până când 
mi-o y,cni şi mie rândul să dau cu ea! 

Se strecură mU/lt timp de atunci. Bogatu,! fă
cuse o boroooată mare de tot, că i-Se cOl1f;s~;1 
toată ~verea ş! fu pedepSit cu ocnă. 

Cerşetorul văzând pe bogat Ctlim era Urât. 
se apropie de el, scoase piatra dela ,piept şi se 
făcu că dă. AP<li, cugetând în sine, aruncă piatra 
jos şi zi-se: 

.:..- f.rade prj"sos să fi purtat piatra asta cu 
mine multă vremel Când era bo~at, tare şi mare, 
îl teml,=am,lacum însă,. îl compaHmesc! . 

Câinele şi lupul. 
Un cal11e dormea aiară în drum. Un lup flă· 

mând dădu de el şi vru să-I Înşface. 
Câinele însă. îi zise: 
- Măi lnpulel Ai putinti-că răbdare! AculI1 

uite, vczi ŞlÎ tu bine că sunt asa de slab, Încat 
mi-se văd oasele pe mine. Mai lasă-mă câtăY<1 
vrcme, căci' stăp.lnU mei o să se căsătOrească ~n 
curând şi eu o să. am mânc.'lre indeaJt.ns să mă 
îninaş; şi atun~i. să vezi cât de gustos o să mai 
fiu! 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRATIA 
Str. Românului 1/8 

In •• rţjunile se primesc 

'a administraţie şi la 
Agenţiile de put-licitate 

Ungurii cari nu se astâmpără 
E bine ca nimeni la nOf, dar mai ales, ce;. 

cari sunt şi vor fi în fruntea gwvernelor, să nn-şi 
fad iiluzii în ce priveşte i.ntentii:1e Ungariei. A
QCastă tară care cu proprijle-i imâini şi-a săpat 
groapa, in C<lJTe trebuba să cadă mai curâ1ld sau 
mai târziu, va fi, - dacă i-se vor da prilejuri -
gat.a să ne împlânte în spinare cuţitul înveninat 
al revansei. Impotriva l1oast·ră se va alia Si cu 
dracul. Va face pe bolsevica - dacă Rusia ne 
va ,ataca. preCl~m face azi pe fascista, pentru ca 
să-i fie pe "pl·ac lut Benito Mussolini Si sel-Si poată 
introduce mai UŞOr in Italia intri'g:d e impotriva 
noastră. 

Să t·recem la fapte: 
Acum de curând "Uniunea natională a pro

fesorilor secundari rha~hiari", - care nU-r alt
ceva decât o sectie a fostei Ljg,j pentru integri
tatea teritoriilor ma~hiare, publ.i<;ă o broşură 
"Catehismu·l national ma~hiar". al cărei autor 
ma~hilar este dr. J. KarolYi, prores.or de l'ceu. • 

111 hrosura aceasta se explică chestiunea ire
dentei: .. năzuinţa pentrtl restabilirea frontierelor 
din trecnt, care au fost modificate pr'n trat8.tul 
dela Trjanon". 

Auwrui recomalldti tuturor maghrarHDr, te
nacitate În act:ul1ea lor· Cit.ăm urm~t!orlll pasa
giu din broşură: ,.I<ldacerea cât mai uabnidî. a 
'ntel!:rit[ltii Ungarier e cea !mai sfântă datorie a 
tuturor maghiarilor. Prinl'o vointă tarc si sfântă 
a tuturor trehue Srl se refacă patria perdut<'l. Cu 
sllferinti grozave Si cu s,lngele fHlor săi, va tre
bui să s·e recucerească Dunărea, Bratislava, Ca
sovia. etc. Istoria ne învaţă, că' puterea bratului 
maghiar a şt:ut să cucerească ce a perdut odată. 
De .ace'·a. e necesar, ca iiec.are să devină un a
post(,\ ,11 i.redentci' maghiare, ia'r la caz de nevoe, 
chiar martir. Gândul acesta trebue să cuprindă 
În legături frătesti q)C fiec.aTc bărhat maghiar şi 
pe fiecare femee madtiadi, cari pot cre{);e În reîn
"icre-a ,f'it'.Hmpf1i pllltrii ~i \"0)' .~ă ·lU'(·rl·l.C'pfntrn 
aceasta. Amin!" 

BrosurH .lui Karoh'i nu merită să-i facem cri
t:că, dar esc.mnificativ de ce fel d~ afirruaţiunl 
se foloseşte preotul profesor SPre educa nea tine~ 
rctll!lu1 pentru iredentă. 

Lupul se 'ncrezu În vorbele câinelui şi-şi' 
cătă de drulm. 

Când se Întoarse. zări pe câine stând cu 
burta la soare, sus pe aCQperişul casei. 

_ A ha haa 1... strigă lupul. CăsătOrIa s'a 
făcut? 

_ Frate dragă, răspunse câîne[e, acum o. 
sa-ti fac o recomanda tie: altădată, când mă vei 
mai avea la îndemână, nu mai a'ştePia căsătoria I 

Vorbe în~lepte. 
Omu1 fia('e pământu1, şi ŞCiJala fa.ca pe om .. , 

Inles Sim.on. 

• 
Un POPOl' ila1mJi~) at, huo'uie .şi ecol'J.()1U. t\."'te ea ~ 

o mÎ'Ilge ,de gumi la.'lbi{',en ('.ât va fi ,izbi t mai 
t.ar€',Cll atât $ va Îll1ăl.ţ.a ,m.ai Sllf..'l. 

• 
. PrietenjlO, g'rf'U 00 l'O<l~ă, 'uşor se st.ri,<,u: amo· 

r111 ll.';"W s'aprin(le, gl"~n >să -s.til!1loge. 
" A. 'D . .Y ellopol, 

• 
F,a~et:i damie, însă rlaeă yi} e cu puti'uţi1, ~"eă· 

pa~,i Pil 5ăr,lTIimnQ (le JRlşinea de-a vă 001'(' Vntin. 
zîmdu-şimâtnile. Did('I'of. 

F:a:-eţul unu.irexeD1plap 1.. Leu 50l.ba.:ni. 
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Românii macedoneni la Lausanr Broşura aceasta e desHnată în special inte

lectualilor. 
Ea arat~i evident .atitudinea jpocr.ită a poli

ticei maghiare: d.e o parte tine să apară lumei 
111tr'0 atitudine pacifistă ş.i conciliantă Internatio
nală. iar pe de .a1tă parte cearcă să trezească la 
tineretuJ magJliar Prin ,profesori ura impotriva 
vednH~r şi a~taţj!i oontra păei,Î internaţionale, 
contra hlistei vecinilor, dela care cere din când 
in când ajutoare. 

Vorbe inţelepte. 
X €,,·on''\C{.'Iilliţle1e ioa.men~l(ll' :nw :va'f\l,lllă -elacâ't 

pe d;lJ1.~ii. nee,on.~il1ţla tn!&titu.ţj.ul1litor poittfl. fi 
vărămliwa,r(> 'llati:Jnlli1or, 

• 
Cel <'e fura re '\tm <'et*V~an. îşi tel'mină zilel(' 

în hntnri: ('(il ('~ ,fma Statul. î<f~l'~tJC În an.r }i 
purpură. Ga.foll.) 

• 
() f{'nH'(, mal'{' 1(\.'>t{' u poomil. {) f{'.mee 'mif'a 

eo~t{' I1n "'f11f't. r 11 ~)net rE'll~it faK'e ,ma i mn It 
rlprrtt n 1m1g'ă pooma. 

• 
rnnl n<}\·{·",ti lllmi filOl'JlJf toate {'oalliti1ţ.il{' 1"-0-

ţ.i{~"a 1 (': • f rtllmUoi'(.til. "pi "ii. aYu.ti.e. :noh],,-,tf\, 1('(1 \1-

catj('. J'll.lellii. Şi filozoful 11\, fie<'areIlKH1ă ('.ali -
tat(>;wrÎ'il ('Î1.teo nn ze'ro. In fin.e hăI·batu~ arlauS(' 
('ii 1'.,1 arI' o -Aire hlflIT1,dil: at'llll<'1Î ,filozoful, pa>"" 
1init,at('11 inai·ll<t,('a .ll(,(,·l"-tm' z(>l-nri. i('HrÎ U1l1,1ll:L1 3-;ltl 

rri'lilirii (1 imensn "aloare. J(ant. 

• • 
Tnilna 111111Ii hii:rha't.ne ",t\lI:t t,I'{'11\!(' ."il ~i(~ in 

('apu~ lni Srrjlolf'OI!. 

• 
Efel"t111 nnC'i g-lnwc .(l,"pinde dela Ul't"('hea ee

lni ('1',,) 1\]1(1(',;,[ n\!rlC'h gtl'!':a ('clui ("'('-{}!'.I'\liIH'. 

8c1l {17.-r'.~!)f'(( /'('. 
• 

Th'11;'t"e ai ·nl i,n ~it îţ,i tr(,hll(> () l)ll'lIă llH'IIl\lI"ie. 

COi'lIrilr.l'. 

• 
n:wii DIl,n1'1l10Zen n~{lr exl·"r.a, ar tJ'elmi ~ă-l 

inYHlt~'ll. ro{frrÎ/·('. 

• 
0, Vif;C:'I]'(' :111'(1(> 1111rrll;ai. ('eea.c>e întelpgp. 

Go('~7t('. 

• 
~iiră'{'),l {' tln!iif'a .!'an·('lnă. {'3n-.e .fl("·ine ('\H1tiH 

il1111,j grf':l. en dtt {l .f;l1'P('lil'rt.a mll,i 'muHl. r. PI/ut. 
• 

Ţ'''l"t11 ileD;a Hi l(' {'{'li mlli ma l'E' j llll~('i 1 i t M,('. 

J{ nd f'i" 

• 
1't~.llll'1j hi\]'ba~ii ŢYJlitk'i e i1\1<l'JlJiajo;; a r1ii'11a-

' •• , 1'f'i1 1I1wo1"i de 1)0 ,,,('onă. A,;;:.tf{·l nu se eX']111'11 U ll()lr 

<'7ocll l'i i·n l11ptBl(j mîJ:i.timoo. !;li iill lor fie a .pflcrde 
'."" {lIlf,>]'iriiif':1 lor (,l'e~te pri'!l Rnsen.tă. 

4' 

N fI polo Il~ Jl!. 

• 
Cinc apără falsul, are motiv de a nu face zl1:omot. ci a 

'''-f' rla Ullf'] vietti paşIlJio(1e. Oel ooal'e însă 'fLe par
tea ~arh(>pt.1l1. trebl1e <să fie enel'g'lc; {lr('rtn~ nn 
.&f'. (?UNJr(>,';"t~ eli {·ot111)le7)a.ntă. . (iarfhll. 

• 
l~m'(>il(> prdiidj·n-eln· ... e 0JIl'âi1 ·de a.l1wr, far ('.(1 

~H'(' i ('0 P,l i ce ~î\l1 t ă ,n{)i!,pi,ea (·,âJII d loC' e.~t.c mîl t. 

.TNLn .!aquM R()ll.~spau). ,. 
A,l!10r'ulne consoleaza de ·b1<a~. ehiar şi 

rnflhn i.ri~e ce ne Cla·tlzează. 
P. Rocl,('p~drl'). ,. 

rn 6'.1:11('(']; ()ri{'â,t ;gpi'rlt al' avea, nu. !llIl' :pu
tea niei~)dată ,;:;ă'>:ii i,a('ă (1 i.nt:>e oc-o ţalră ('1\re nu 
ti ca a lui. Ga.li.wi. 

O floare penif.m\ fl~lture. RIn ~t<9 de eât o 
f!()Ul'(,. - pen·tru aH~i!llă ea este uu lJatrimoniiu. 

Ilo 

1fitndrÎa ewlu-ne ~el()zi~, 

• 
Oa,rmell Syl.va. 

.\de\,ărul ,aur î După !aUr aleal'gă tot.i. de 
:ldevăl' fug t.ryţ,i. Emine,scu. 

IARNA. 
Vin gCil1.l1 ee-llH1;iill 

Au î lH't"llU t .;;ă eadă 

Fulgi albi ... fulgi Pl'01ll'lIX1·i eLI.' zăpadă .... 
Cerlluţi pe-mti:n·derea tăoută 
Ca prin.t:r'o .,,,,ită nevăzută .... 

:\inge ... ll,hl~ într'una ... 
L;iJniştoit ~i r·ar 
In .Iuru.! .mim n!tttlH'a se pt!;drează 

Vi n hdl ~ Il-g 

("u pulbere de var ... 
Piitmîlll t III {"rt':;;te din IbdrmeIl ri 
Şi "~ umflă tăinuit. 

Ca srrn~llla laptel.tti {'('dă în eloeot ne.."~nll~it... 

Xinge ... Xillge ·ntnma. .... 

Şi Inll ~tliu('.ând il. Î'lwepllt.~. 

("11. vi'll e.].e-Î llgheţ1l~t,e 

1\1'a pri;nti ,ninSOkl'l'.ea pri\"oC-ghind a~al'i'i 
Şi fulgii mi"",-lL pr(~pttit În ~patE' 

O wghe dp ej'Jhan uţ.().ariL: 

Din (·(>]·n.l de eenllşll 
('.:Hl fulguil'i ilomo,l,lc 
Şi.Ht:'it de adol'lllita e tă('('rea, 
("aud <'UIlll ,,,ună Dulgil 

1 Il 111'E"<'hea lnghet·Mii, 
('a Il i~TC hoa Ix' 111 il'i {te YliH;t ... 

.. 11.,.i ... C~ne a \'orLit în Jini';ika(le pÎ'l~i1ii ~ ... 

"N n "i 111'1'. pe ni lll(ml illupl'eju r ... 
Prin mi tie <'U'rg {,l';l,mpee \'llgide __ it.ţii 

Dj'lltr'tm \1nghiC'r OhiWlll' ... 

Xu-i ninwni ... 
1~H'1l1ll şi-a î,ntins \"·e.st1llli"mtu.l 

Şi am ra,lllH.S 'enl'll1~'îll' 

l' tI pii mîlI1 tuL. 

De sn::: 
CIl lWl'ă"arc l1Ylflpul :;e di"tra.mă 
In făş·ii lungi cle 'S(,lbJllă 
Şi mă îngtX>ill1ll "n"et în ginlg'h t dc' lllikllii.· 

Ce milă uriaşă ,mă ('.uprinde 1 ... 
l)ii,mâllltl 'rnhii,trrmit l1,doarw<: f:ll'li d,lgă 

Şi peste tot 
O ibni~t.e (>t(,I'nă se în.c.heHgiL. 

Trooutu.1 Hmr:t se '.nvolbură în nnine .... 
~ră "rucl tril;j:n.n în i(Jl'Di ,cle-o(hni";H~i ... 

Invăllll~:;:.it în Jallel'găl'iuebun~ 
Şi-un ZWII1zet vag de sa,nii 

Plfiu nerYi n1i-.se streooară ... 

Sunt llhtinml nrumet, r.e zlihovesl' în :.tradă 
. ~" 

C'lll':lnd ,-oi fi şi eu introelHt în tial'na 
Şi ',n lmma ·mea .n01U' t.1mll:ml () să eearnn 

Fulgi albi ... , -fulgi proaspeti de zăpadă ... 

f. V f!LERIA l';. 

Intelegerea turco-rusă. 
IJAUSAKNE. - Intr'o Înt.re\-ed,cre 'Pe care 

!smal; P,aşa, 'a M",uk> ou VOJX),viSk'y~ d!elegatull1'us 
a.oo.o;ta dim urmă Il. doolall'll:t, !Ci'Î R tlsÎla Ma: su.s~ine 
Turcia, în ~oatte chJestil.ll1li1e -p.riv;tOll:re 1la suverta
Ill.i ta tea lll.aJţiooolă. 

Din oontră inel Rudia îşi, reoorvă 1iberlatlea 
dea<:tiune în etarul .în care Ttl'l'iCila. lS'arr angaja pe 
vre-o aw1.e inweria1istă, D. V()rowsky îl ÎllZi6tat 
{1,l\. Îll af,a:rii ,de I\Jh'6St.i.ll'nea deb'Uşeului bnlga-r lJa. 
M·al'ea E~t, Turei/a .să !nU .se MlIgajez.e rpNSa de
parte, nici sănll MiCIi ne-o CoOOWesie in. ce I}nu.
\'{lŞ't.e sÎgt1!l' Rlllţ.a mihtl9!ră ,Il Dardanelelof, în ain te 
le ,so>lirea dolegaţ,i.ei rueeştli. 

. 
6 de!el1:atie 'a româniJ.or din Macedonia J 

plocat la Lausanne pentnt a cere resepitar . 
drepturilor ·lor )}atiol1a~e în ~hn'ta tratatelor ad uni 
tuale. l.uH' 

~. Românii din Macedonia cari. În treacăt z~ re.:. 
smrt e1etOOl$eJ e '.cele mal\ ,d~ valo3Jre $Il toaij T . 
PenînsUlla Ba.k:ankă, sunt împărţiţi acum su\ e. 
patrU strlpâniri: l(reacă, jUl(oslavă, bulgară şi a»ui< 
bap~eză. Grecii şi jugoslavii, în speciaJ, au (} pu~yo.r 
tare bestială fată de această. populatie care vre~' 
să rămână românească. Sârbii, cari' au luptat 
sâng-erat pentru Iljbertate, dovedesc astăzi, pri Cu 
purtarea J.or nedemnă, că n'au mer.ta.t de ~f' 
această libertate. Grecii. cari 'Cer~esc astăz~ ~~ l 1 

mânid interventia' În favoarea: revendicărîIo 
lor drepll~si mai puti·n drepte, s'au purtat fat . 
de fraP noştri ma-c~doneni, cât Se poate de t[că ZlU 
loşeste - le-au asasinat fruntasii, le-alt inchr at' 
scolile ce aVeaU. etc, de: 

Nădăjduim, .că fCprezentanW României 11 le 
Lausanne, VOr face tot ce !'oC ,poate. pen{rtt ca r 
mân;j din Macedon',a să fjoe tratati În Grecia $ 

Jl1~-oslavi;a. cum se cuvine, în două tăr. cari il 
pretind civilizate· 

a 
O id il ă. ~g 

i. 

- Răvasuri. - ~it 

Ziarele maghiare din localitate au sacrif..:aPe: 
În zilele din urmă co\{)anc înt·regt incidentului il 
tampla! la un otel de mana a: treia între o sa 
PllS~t stnlin~i ŞOI doi functionari de Stat. Cu o Jt.:o e 
sebit~t predilecti,':: aU cautat. să deghtzcoze ehi;; 
în articolele de fond faptul dureros, până în cele C 
mai mici amănunte ale lui, aiungând la concluzi' 
c!{ld:te cu o :oim~ură intenţie: puneuirea autOri' 
Eltli româneşti în pllbn.2, si chiar În străinI'ttak 

ToYar{\~îl noştri de condei au ~dlsit o ocai':i~ 
b"'llevenită de a trâmbiţa lumii Între~i an SCClll' e 
da.\. de care nu poate r~IS<;}llt1de nici Hal 0"11 in7.\.'· '1 

trat cu bunul simt. 
Ce s'a Întâmplat? O retiţă ditt Cehosl{)vaci:l r 

plictiSită d,c viaţa monotonă suh ti·'< .... L'l ·părint 
lor, a venit, - - nn se stie 'fu- (;e~~hlrări - 1° 

() Tudă a ei în Timisoara, Negăsind niel acolo va 
riatja dorita, a fUgit după câteva '}uni; de ZIle 
cu o birHi la Arad, Aiunsă aci noaptea. I-a trimis 
soartea în calc pc Un slujhas uitat de sine (.care 
'de altcum njd nu este romJn) si acesta o con
fundă cu alte exi',t,ente dubii. cari cutreieră nOa 
tca oraşul nostru în c[tlltarea ullei ex"stentc u" 
$oan'=, ~ şi abuzează de situatia f.etei, Într'l\l1 cbip 
neomenos. 

Nu ~rtsin"IGcuvinte destul de grele. pentru 
condamna această faptă bestiaaă. care îsi va llla 
PCc1eal)Sa meritată! 

Dar :la otelul, unde crimiualul a sdizdtt'it fe
tita, trece în decursul noptii un alt a~ent de poli· 
tie. care :]a îndemnul cameristej se Întrodll·ce il 
camera fetei. 

Stă Cu ea c1~ vorhă. Petita. Cu toate perip~ 
ti'le suferite era ddigută si atrăgătoare. iar tâ 
nărul de o înfătisare Simpatică: şi .. , cam bău 
PHptul odios '.'a repetat âeşÎ nu cu v}olenta celu' 
dintâi ... AIm povestit multe si în pat".,.llstorisest 
sHri'Zând printre lacrimi tânăra cenos\.ovaca. 

A d{}ua zi n:ste oameni cu 'fo.a,rteputill bl1& 
~imt în 10c să la~~ !Cursul -cercetărilor în mers 
lor norma,l şi legal. ca vÎnDvatii ~[ii-si ioa pedeap 
cuvenită ii"lră a !>\! da În puhlicitatea f,Jăm;înd' 
după sellzatii, dnd c v()rha de a crit'"tca ceva n 
mân~c, l(resalauncj nulft.ăti. -- siites-c fata 
face depozitii - o &uc la toate forurile şi di 
tr'un Caz odios. la t1Fci Ull caz însă nu atât d 
unile, au făcut o senzatie mondială. 

VinovatH au fost arestati Si tratati cu re~i 
strict in închisoarea dela Parchet.. Lumea ala 
mată de ~,itr.ile ('or})<lrta:te Il:n·jn 2)lJll'f"le Irt!ră.jne a,. 
tepta clliar interv-entti diplomatice. când intru 
dU1)ă m~să friS!:llroaS* o fam;lj.e Întristată cercei 
tenă vj.cti·ma la famiHa unde si'-a jţăsit adăpost 
După câteva CUvinte- soh'mbate. ' tânăra ceho
slovacă -c.ade 1a pieptul d.nei care o cemetează 
l1;mbele~e îmbrăţişează 'Plân~ând fericite $i acei 
carf asteptau rănvoitor1 mărirea si consecinte1j 
scandalului. aU plecat capul inse'lat! in sperantel, 

lor . 
tfi~lena SOllkolow Tietzova se căsătoreşte CI 

tânărul a~e·nt de pollitie. cared-ealtcum i~a pl:î 
cut dela cea dintâ! vedere, (5. 



r IN FORMAŢlUNI. 
J Prcleetu11a poliţiei luând cunoştinţă <'li 
lt! unii vi,zitatori ai Teatl'ullli ar aş ului , intră în 
! incinta TootrulUli in J>::dtoa-n.e şi <.'Il1 bast~l1-e 'ne

~~ r&peetând di'spoziţii<loe lreguJiamenţ,ului relaril\' la 

l'Teatrul o'f<lşu~ui, atrage ~t.cnrţLunea ,tuturor ~'il'Ji
'~" btar i lor, că oontl"a'v611i!Ild acestor dlispozi tii se 
1~'\"OC fa~'C vi'IDJvatţ.i .de J!('dep:;.ole prevăzute. ' 

'e~ A 3-a şezătoare car: va avea loc la Palatul 

ri~Cultural, Duminecă 3 Dooemvrie orele 5 d. a.va 
~ fi închinată Uni'l'u Ardeallului cu Patria mum:t. 
" • I 

10 
at ScriDtorul berlinez Arel'f Landt, va tine in 
că ziua de ] Decemvrie, Qra 8 şi jum. seara, În Pa
hi atut Cultural, o confe.rintă ~iberă (în T'.jcmteşte) 

despre Egipt. (BlIetele se vând na papetăria 
1 Ioah Şi scara la cassă). 

\ 

• 
Ministerul de război a fost Încul10ştintat prin 

inisterul de externe că la Petrogr,ad se g[lse~c 
Oi voluntari români Stefan Bârsan şi Jon Fior'an 

.ari se gasesc de 8 anr în acea loca,litatc, păzând 
f'e~aţiunea regaH! română. 
[ Guvernul a dis.pus să li se tr~mită câte lin 
~jutor de 300 de coroane suedeze şi s'a 'intervenit 

·..;api.'lltru repatrierea lor. 

Sti . In sala de expozitii a Palatu:1.ui' Cultural, s'a 
leo eschis Dttminec.ă 26 Noemvrie interesanta ex~ 
hia ziţje de ,pictltră a doamne'I Latinca E. Bodea. 
;::e!e ccasta reuşită expoziti,e va fi d,eschisă până la 

Decemvrie şi se poate vizita ziln:c între orele 
ori, -1 şi .3-5 după amiază. 

* 
ai'.i~ Com:siunea de pe lângă minist.eml de jinanţe 
~all' ('ntru aoordarea de valută studentilOr român; 
f.C '" in streinfttatc, a hotărât 'Ca sumele ce se acordă 
lei:! nar studenţillor din diferitele ţări, să se rcparti
int ze astfel: 
- 1" St.udcntilor din Anglia 16 lire sterline; celor 
va' t1 franta 400 de franci francezi, ce10r din f.!-

ZIle, t' ?OO d f . 1 t' . . 1 l' It l' . . Ia ~ e ranCI e ve wnl Şf ce or (:n a 'a 
tTlll~ 
c.an,' lire italiene. 

con- Sumele cuvenite aU $i fost expediate IcgaW-

oaP r resped've. 
e u' • 
chip Bel1iamin Wetncr, brutar, a rec:1amat politiei 

vecinul său Ion Inclovici, ·care în comp1icit?.te 
ru a 'd' 'd 1 St f S b~ f~ t~" . 1 111 IV \ Il· ~e an ~ a aU.a: acu mcas,tri, In 

ll~ mele brut.arului sumele retinâ11du-le pentru ,~i. 
t te- .cursu~ cercetării s'a descoperit că Sabau fal

I" <~ase cifrele în notellc de lllată ale brufarului 
,po :\; pe cari uc.eenicul Inclov1ci ~c Prezentase c1icntc 
.e 1 spre achitare. Ambii au fost în.aintati purchc-

r ta • 
băut. L;l imtlÎ tutuI ele "igienu ,din T.ondl'a, f',i r .Ta-. 
cclu:.~ Can tile ,,~t.j nut o iCQlnfer(im1a <'\l .. mwlllzia că 
seşt~. t· 1 .. '" v • • 1 1 1 1 ~re OOIC paJlru Ol't'~m'lU1 ,SQ(',ta C -3. 'COOl) , tn-
~l.b\1f u], r~eaiul şi .c.:ltfciHla, - ifu:t,mml este ('cl Imai 
erSl!: ,in TH'J'if·n1'OS. Da(~.ănu fU1lltw-Ji eâtevla zile, poti 
~aps~ fli, .. trngi 1~lcle oferte ale tulnlflului. d:lll' rcai111 
I<În d:: 1 zilnic tjml) de 40 an\ia,l'l(' un e,fC'r:t 1l1'of<1 
'a
t 

r,l·. )(>t-ml<llH:'llt a;;'1l'pl'll ,,,.tomll{'ulu i. iar cafeaua \flSIl
a a .. " . 
i din lnllll.CI. 

ât d' Nu ~ ,,;.tie să fi murit clMva din cauza unei 
~viri eu futWll, totuşi fumătol'ii trebue.se ~ă ~ 

~e~i ll.scădl" a uria oantitătile: să fu.meze la fel 
alar oate zÎ!le1(', "le pildă .ni('!iodar1:ă mai mult de 30, 

ne a: • 
intr! 
~erce nara 'ar fi să ,credem o telegramă d,hl Bo1'-
ăpos l1X. ~llp.'inerU'l Kovache a Înventiat un ţl1'(){luf\ 
ceho !nllhllea.ză efectele gazelor esfix,i an te. 
tează.I~U~tul ar fi m~'MI'llat, fiindcă expel'imlta 'ruz
. acei U!Ul a -dovedit eă grenua IITIfIlll~Tmla'l'e a măşti
:inte1e l'edueea numai în par,t,e eriC1LOftlatea a('ost()!" 
anţele' . 

~te CU In-dhridul Pett'ill 1il~maş şi {elUda Ol~hol' Iu-
1 p!~1: . n bt al'l6l8ta,ţi de Ol-gB/ll.Cle polÎlţiei pentru 

('lhoo~'j şi fu ... de ""ZI"""'.. • 

f 
~ ... 

SOLIDARITATEA 

Decoraţi CU ocazia încoronarii. 
Mon~torul Ofici-ai" sosit ieri la Arad pubHdi 

în continuitate numele celor decoratt cu ocazIa 
Tncoronl1rii: 

Au fost d ecora te din Arad cu "Steaua Ro
mâniei" În gtadttl de COtnll41dor: dr. Marcu$ Emil, 
fost pnefect, dr. Ion Robu ,primari În gradul de ca
valer: dr. Eugen Bedeş; subprefect;- cu "Steaua 
României" în glTadul de ca.valer ş) cu "Coroana 
României" In ua<hlll d.e ofiter: Ovidiu Gri-tta, pre
fect de politie; cu "Coroana Românie!" in gradul 
de ofiter: dr< Stefan Anghel, pr\ma.r: cu "Coroana 
Român'<ei" În gradul de cavaler: dr, lustin Miron 
avocat, VasHe Dâr].ca Prilmnota,r judetan, . Po
pescu N'I~olae coman.dantu.l seTgent~iQr din Arad, 
Aurd Draghicj comisar de politi.e, Iosif Vulpe co
misar la Sj!!:uraJlţa de Stat. Trahn DemşQrean 
comisar ahltor la SÎ!!:\.IIranta Statlllui, Radu Gro
zcscu sllbcomisar :la Cluj, Petru Sutu primnotar, 
Ioan Af'deUean !preot, Nicolae Cristeai· dir,-Înv .. 
IOan Secoşan primar comunal. 

A murit nuve1istul N. N. 
Beldiceanu. 

Scrjito1'ul N.N. Ee/fi ;C('(I) 11/ an tOl'l1I f 1'1I1111' ,.1· 

se1M volu.me de l);l'oză aari {Ieşi sunt scrise iSuh 
jnflnenta lui Sa-clow>,:mu, t()'tuş 'au partea lor ele 
vădită origina1il1i~te şi j'Ilt0l'CS, N. S. Reldi('(',fl.IP/. 
mLl'C în li lld ma v rome era u:n g·azet.ar ~i. I:lg'f'llt În

!'ărrjllat 'cu propagla'n:da clIlturală în BllI';lll'll'hi.a. :1 

Illul'it holna\' ·de pUl'alisie genel'ală ilLt.L"o {':l,;î! ele 

~ănăt.ate din BU:CUl"e.şti" 
Priill moartea 1 u,i JY. N. 71 rId ierl/I/u . . ,,('ri"td 

români.'.sc pj<Q'l'd-e un IHoz:ltor onest şi ha ]'!l i l' ~i 
un suflet C1!'n"tit ('~l.1'e 'llcla :tpn]' i ţ,i,a .. S'~lHii ni'l (;T1~

lwi"a luptat eu Idl'llgo"tiO în "a'~'NI lc>gÎtHH' '[tliH\trn 

a.filmlllr(~lL~i .~~pănn'('a cmlt1l'l'",i l'"lt1îln{1~ti .. 
Azi când bu-lgării {le tărâ'Jlă \'~,'r di(h1;.\ pe 

coscingnJ: în care zioo trupul Iuti .'l1ăhi,j ·<1e 
boo,lă~ l:Hilaltil eu tOţl Il'at·j i-HU l'j,tit ('lll'till', [ltl'-

d.m eapnd ~i spnn<lItll: să-'i fie pomen,irea 

nid. 

==========================* 
Sarbătoarea Si. Arhangheli în comuna lneu 

De pe plaiul învecinat .. în1ătmâ:ld crivătnl ce 
bătea În urma putlJlilor fulgi de zăpadă ce c~zu
sera Peste noapte, s'au strâns în zbor Dlllllllcze
esc un număr de 16 Preoţi" pentru ap{)teozali:a 
Sit Arhangheli, ca (patroni ai Sf. Biserll;;i din 
Ineu. 

RtisPl1nzând ,la chemarea fratelui lOr protl)
pop 1. O~n~ea, aceste 16 inimi prcoteşti, aduc 
in altanlll de jertfă divina, harul şi ,rewnoşt'nta 
a 16 turme păstoritc, cântând in numele lor OS3-

!lele Pream<\rite, a to-t,ptitcrnicuAuj. Dumnezeu. 
Aiutati de !Corul ti~lerilor şi tinerelor din Incll, 

crcd'ncioşii car) umpluseră bi.serica, trăesc un 
moment de ahnegatiune sufletească, pentru îm
plinirea jertfei DU:IDl1\czeeştt. 

P;-irilltcle Iancu din Z[lrand, ti"e o frtlmoJ~'ă 
predică despre Îl1sClllnătafj\!a zilei, evocând pt' 
SI. Arhangheli, pentru toti :mergător'j În C.risto~, 

Slujba se term~nă la ora 1.30;"iar la 3 p. m .. 
În prezenta dlllÎ prefect, dlui general comandaT~t 
al ~arnizoancei Arad, d.lui Prtmprctor Traian Su
CitI, doamne domni st locuitorii in'oneni, d. !}fn
topop 1. Georgea, descllide festivitatea În. 'la 1(! 

LicclIlui .. S:wa BrancoviOi". 
Se cântă ,~Latil1a G1ntă", cor condus de har

nicut Învătăt.or 1. Rosu,.,.apoi preotul Magcr cu 
interes.anta-i confer;ntă despre "Scctarism" stu
di.azrt teori" de. Îna'lt ordin -cre.stin, şi urmat de ta
lentatu;! pred:cator, 'Preot.ul N. Vidrighiu dm Se~ 
Ieus, Cll rolul scoale; confesionale în via,ta rom.t
oilor. Festivitatea: se termină [a ora 6. 

Indircati cu muHă: dragoste si har >crestin, 
Inionenii se despart de organele lor apostole5l1, 
convinşi că sărbătoarea Si. Arhangheli d"n T'1clI 
este o rază sfântă pentru cultura lOT nation11?i. 

J. OURGUI DIN SJ:LEUS. 

Magaziner falsificător. 
La moara Neuman s'au ·descoperit mai multe 

fa!şuri în dauna aces.tuia. 
In U'rma reclamat1ei făcute poliţiei. s'a con

s~atat că magazinerll'1 morii. Weiss Armln. falsifi
can.d bonu.ri de cereade a tp:ăgubi.t moara cu vre-o 
10 mii. 

Magazinerul Weiss in comiterea acestor fal
SUri a avut Pc individul Petre SillOS, care incasa 
cl~!a casier'a morii sumele pentru furnizărj ne
efeptuire contra bonurflor fat~ficate de ma~azi
ner. 

Amn:j au fost arestati de politie si inaintati 
rnrchetului. 

Colonizări în Cadrilater 
F aţă de n u,mcroalSel!c ter<'11fllri răUllil\eoe! 1 j,bere 

11\ jncl-E'ţ('le DllTV>.qotor .şi Oalia,era, g'll1\'ernnl a h~l-

1 ăl'ât ;:;ii pr<X'lf'Ch"'7.e la ('(}1<miz.a1rea 'lor IWjlll foştj·j 

rlt>1nI,hilizaţi ,rli.n· războiu1 ('el 'mare 19Hi-918). 

I tl l('giilturli .ou .A{'eA",t.a, S'ia deci.", p6n Imi n i,,
tpnd de răzhoj, -::1 se î,mprnpriICtări in fiec-,tre fiII 

ciUe 50 de plu.g1[l l'i '(lin f;:><;>tii {1i'llw1hi li7.a1i, (lîltl· 

n.n-l i-,;e l'âte 23 de hcrt,all'e tal·en. 
ti-;:;e ya lllal j1l1ne la :dj"puzÎţi'C :;li l(,nmlllIlP

{'(\:'l:tr de oon'::<tru('ţie ;pont.ni conaellri, .pt'f'C'nm ŞI 

('ii tp o lwre1f'1ltCde hOl :;oi un CI<lI1. 

Ofiţt'l'ilol', fo;;;ti eOlllarndau\.( li490 \'(}1' .mai 

da în at~lu'ă ·(1{1 ,2:J hool.al'~' :;.i ~'~Itc 7;:} h.('('.t'll"l('! {'il 

;~ ["('no:î pe 15. a ni. 

Hoţ recunoscut pe strada. 
Ieri a fost arestat individll~ Alexandru Nagy, 

care. de doi ani de zde dispăruse din Arad În 
urma unui furt pe care îl comisese l,a domiciliul 
lui Vjctor Cbilmcr din Sega. PagubaşuI intâlnin
du-se cu Na~;y pe stra.dă, îl rccunosctl si cu aiu
tonll tlnui sergcnt de strada. îl înaintă prcfectur('i 
politiei. 

Na!l.T fura,·e" dela domicilimt lui 
anul 1920 bijnter;j în Valoare de 40 

tiotul di.spăruse ,apoi <lin Arad 
!}lltea da de urmă. 

Chilmer în 
mii lei. 
fără a [-se 

Probabi1. în torcân d li-se la Arad crezuse, că 
nu!1 va mai necunoaşte nime. Intâmpla.rca a vrut 
îns;T ca piîgubaşul să-I Înt<îlne.ască pe stradă şi 
:l~tfC~ S~t-Ş: jsprlscaSca hotia de acum doi ani. 

ŞTI RI TEATRALE. 
Repertoriul săptămânii. 

Marti. - Ora 7 s~ ium. "Nevasta Olandeză" (Ah. 
C,) - Ora 10 si ium. Mare Cabaret cu interesanta 
conferintă a scriitorului budapestan Pavel Forra. 

McrcurL - "Tosca" (Ab. N.) 
Joi.- Orele 6 "Azilul de noapte", Reprezentatie 

pentru muncitori, - Ora 9 şi jum. "Schimbul" (In afară 
de abonament). 

V~neri. - .. Schimbul" (Ab. 8.) 
Sâmbătă. - Matineu: "Ion Cel Viteaz", - Ora 7 

şi Îum .. ,Schimbul" (Ab, C.) - Ora ro şi jum. "Studen
tul ştrengar" $' mare cabalret. 

BURSA. 
Ziirich, 27 Nov. (Deschiderea): Berlin oon750. 

Newyork 537, Londra 2416, Paris 3840. Milano 2560, 
Praga 1695. Budapesta 02275, Agram 180, Varşovia 

00350. VIena 00075. coroane stampilate 00076" 
Bucureşti, 27 Nov. - Devize: Paris 1125, Lnndra 

709, Newyork 159, Italia 740, Elvetia 2900. Praga 502, 
Viena 2150, Beorlin 218, Budapesta 650. Valute: Mărci 

265. Leva 108, font sterline 710, franci francezi 1130. 
franci elvetieni 29. lire italiene 730, drachme 4r15, di
nari 245, dolari 159, napoleoni S65, coroane austr[ace 
25, coroane maghiare 625, socol 500. mărci poloneze 
125. • • 

AIU.O 27 ;\0'\' .. -Ffll.ufp; Dolal1i 160, mllrC'i 
O,O:t~, • .scvcol ;). diÎll'flri 2.20, fl'!l!l1lCi frani0e""i lVl0. 
t'Ol'Oau(' lm.i!al'e G.Ml. Plăti: Bl1'{kl rK~~ta 15.30. 
Y ipnş! -1:)0. Bel' li n ~:!J, PI'ft,g'lt t'i.l14, 
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lELEGRAME. 

Afai:erea Brutinel - la Parchet. 
HUCUREŞTI. - In 96llzul ordon.a'll'tei gu

vern nI ui, palreh:('lf;ul, .el n pă C\1 m 9(> o;tie, a î Tll'Cp'll t 

SOUDARIT A TEA 

raI, 8tll,:d{ll'atulnÎ de TlÎlIUÎŞOU'l'<i, Focul ~'a pro· 

pa~rut (>\1 m~l'e lU{,f>Rlil, încât pHlf!lagel'~i ou mare 
greutaW 1"RIU putut salva. Se crede că n'a .fost 
nici Q \~iotimă. A'llChet.a la. oo~'4,'Ed,at 'Că focul tS'a 
pl'odm:; di'n explozia unui hi.don cu benzina, oare 
fuae,'3e aşezat de-llll pasagel' pe roridol'. (Radol'.) 

<ilH'hPi!l În che.5VÎ,a. (,o'l1'tl'a{'l_nlu~ Bru't,i,nel--~koola Decleraţiile d .. lui NJacici. 
indwiat d(' gnyenlUl A''\('I-e,wn cu UZilldJe Sk.)(j'a 
pentnl fnl1l';{',areea ;:i fUl'uÎzail'ea :(le lo('c.:llotjv·e PARIS. - Minist.rna 'de ext~e ]11g'ooTa.v 
pentru ('.FH. 1'1·O('l\f{)l·UI. incul'snl in,4rm'ţi€li, 'ShH'li('i II d('clar~t 1!a oonfer,inta .dela I..au88 &00, 
1'a af;1.·.111hlt pc ge.nel'alul Văleann, fo,;t mu'ni"'H"U (·ă trebu(;SC pre<'-izate dreptn1.l'île n("('\Îtfl1; <'!'Ia,t -elill 
al ('omU11~ffltiilor, ('.aJ'e Îm,ă a ref\lzat a da lii- Thl('mll,j p.f'nrr'n ea;<ÎÎ nn Foe iH·!h<;(,H., m.!l,i tîll·ziu, 
1Il1ll"Î ri i Tl Ht'Cllstă dle".t iune. (H a.d'll" ') din ('.luza ne""i!i-'lIl'allt~i. tu IhurH.l'i :o;.i ('ju('l1i~·i .• h-

• g".s}aYia c împutJ~i"a plcLisl~itulni ş.i Pl'(}t('~te:lza 
Ciocnire de 'trenuri lângă Homorod. : llJl}1{,triYR unei ataJ'j hotlirÎlri. ,l~)al'{,(,(, llh:bi,.,ei-

" v ~ • • , tn1 [lI' tnHllll'a PiV'€:H popn'lllt'dfllr dl11 Hal(·am. 
, CL~.J.. - Srurruba:ta ~pwa \Il, Mf'.!'! l~l Ch~J I Plt'<lează jlClltl'n rJ"pllina libertate a :'-;rrîllnt,,-

';ltll'~ ea l1lţ.l'e. H~!r~lOl""d ŞL vAl:.g-hl~a. ",'&n,.('1!(;('I:lt l'.ilol'. P<"l1!l"n yapoolt'ele lllt>l'{'antiJ:e :;i dp:-"lutint,e '1-
IIoHa t.r(~nnN ~l ea I'n ilK'(\8,"ta dl(){1Il\1'l'<!'1" h JIll1 ill' : lwle !'tiri gre"it-e dc.-q)]'c bkoul hal(,f~lLil'. (Ra,d,)r'! 
\'iet.i,me (~l1lClH>Şti, Cauza. ('a:tiS®tj'(}fei al' fi 1H>.ţ:li- ,c.. .' 

Redactor respon~b-i~: LAURENTIU LUCA 
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g'~nta 5crvi('·i1Tlni de rwi<';4.:'!8.re -din &ig-hişroa:ra. ~t i
rile sos.ite mai t.:îrz:u au confirmat c'iOCnirea a 
rlouli tl'P'111l:1',j de ma,l·fă. Tn ,w(',,\ . .;.tă ('~{~'nli;,f' "i-:I:l 

Plen]ut "iata trei foehi~ti. dintre e-.a'l'i doi ' an 
fllJmlli('. Ihn p('rl'\<~malul ÎniOotiltc,r ;an fost Z( rf' 
răniti, Cele -patru l()(>()OlllotÎye deb ('(']e<lOllH tri'

nuri de marfă am. f-ost total sfăr:ilmat(>. A'u ,fn)-( 

dj,.tl'll',.f' dl{'-a,~menea mai ,1ll~1Jt.e \"lg';-iHIlP. P,lg,1-
hf'lC' 511n t foarte III !l!l'i. ' . 

Incendiu in ac\.eleratul! de Timişuara. 

Cump'T rdl1c1 poş:.]e de ;rCOfonare oti 
ce centit ,tt'. R' g ! ferte cu indicarea va· 

IOllior şi a preţullJi. 

COMPTOIR PHllATElIQUE, ARAD 

SE PRIMESC CU PREŢURILE ~~~. 
CELE MAI AVANTAJOASE LAf'lC 

I 
"SOLIDARITATEA"nCl~ 
ARAD, STR. ROMÂNULUI I/A,Jta.l 

BUCUREŞTŢ. - Ieri di;mineata s:.'a if'{'at în 
,g',u'a de nur.d UJl illC'f'n·dlu Întl'·u.n Y;lg-qn (k ('\",c:t 

Str. Unirei N'o 6!a. 
,: 1\)(' 

______ Bl ___ -----_ond _______________ ~(Ital 

----------------------------------------------~---. - -[1(' 

-~~~~,'O,,;Q~ÂAA~~A4::.I::.~A~ĂA~ÂAA·- I ( -~--- ____ - ____________________ -,'1\\. 
. n !I- Ba __ titl 

acUl 

in 

-I~'ÎITUT TI)) 1 

~ ,,~O()Jt (:~'~) 
('EL JIAI UO\)i>~ 4.);>.tC DIN. ~\\~\) 

'l'IPOGRAFIA ·CONCORDIA 
• 

, 

Fiind aprovizionat eu cele m ai moderne maşini din străinătate şi p~trie 

ca: 'maşini de cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi maşini de văr-

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

4 tare tot felnlfllf',de onuri, reviste, foi, pJacate,. registre, tipărituri pentru 

4 autorităţi, băn:i şi :ocietăti, :precllm şi invitări pentru logodnă, cununie , ~I şi pentru JletrrcHi. Anunţuri funebr~le se execută cu cea mai mare urgenţă. 
41 Serviciu prompt. Preţuri moderate. 

4.~ _ -- __ 
t''Q'V'Q''Q''Q''Q''Q'VV'Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q''Q'V'Q'.,'f/ 
- Tip-ografra .. CONCORDIA" Al'IaU. 
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