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~e un an , 
t.e jum .. an , 

O 
(e trei luni, 

I~unar , , . 

300 lei 

150 Ut! 
75 Lei 

25 Lei 

ZIAR INDEPENDE~JT 

fiSQupfa n'a incep ut incă.1 Zfl, hOlftr1t(l, erOica. l\dlllpăcată. E ~'ea 
Illai grea lupt (t din il:ihuja IlOilf-ltr[t. 

;:-\'() fH)l'!l"ască fit'cnn', Illa i Înt{li din 
propriI!! lui SII fIpl. din propria hli l~aS[I. 
din hil'Oul lui de lunll. din contadul eu 
sf'mnnii Băi, clip{t d~S,Li.l~.1:t?!lS de CI'<lS, zi 
de :â .~ prin a 1~-1"{1;1 i IJllfl, lll·,ti.,·n·...t,~~. lllai 

lişti j\. \ t 1"C(~Ut, peste nor lUI I'1ctz,hoi cumPlit.I r 
;:ii par\'ă, u'ar fit.recut. 
,\ tl'l:f:ut pe-aici Ul'ag~U11111 rc\:oluţiei, I 

.are ,<lI' fi tr~l!UiL Srl j1111:ificl\ '5 i :,â illo,iast;ă '1 

- -)'1 IIP·a j asal aceea :;>1, nesellllllha tl. Cu 
liIi nlh~ grozuyele ketii ale Istoriei, ,lIn l'ă
- ia.!'!, în mal erin social;), antlJfahr~ţ.i. 

II C511cl ;:1111 fost mfl1laţi de poI'lutr'île ni· I 

drept. Illili 1I111~'11.... """', 

O ci I1sl p ,4,( i vil, j'()(Jnică, i.1t·s !Joticil'· 
dlial· ... ~\ceilsl ~lIpHl trWlIt{l. purnilld din 
eaS[l 'Il l'asii. dill~""<.~O;lIă, din bisericii, din 
nOnlună II! c'()l\Inn{l.a~41 Oll1 la ()lll,··~·p.rin 
pnt{lr:'(l llilll.iro(ln' a piltT~~;;n pdU1ta 
('a. HlalW, lot Il t'a!J..W'ţ.·'IT("ps 1 il, {i1'rltii,i.;, df'-O 
vinţil Illai hn .. ~' mtr'o 1II'i,L~ă -f'l'lIt'indi"î I 
p'lrrÎya hd 'O)' )'e],,!or t:ari bAII/ne ;wea
strt ţaL'H.t 

")'<1, Ile-Ulll dovedit destoinici, plini dp I'H'11 
, 'Ij ~i gaIu la toate ... Şi IlH trebuia să Iim. 

. \J1I visM libert<ILC'<I. /;ii eYf'll~rrlrl'liLelt~ ! 

tl;W adlls-o: ploroll rwaşteptat... O ,.1 YE'lI 1 
~llIJl, această liuerl"atl', ("I.1'e ppnll'll Ilut 

"~mas o YOI·h.''t g\lal5. 
'AII1 ucis }lent,J'n a.!llI.fi l1cişi; ain dis-

~ S pf'lltrn n llll fi distruşl. dar n '~nll UGis 
.ul l~lH'!' l:llihăn'i;>tP În tl,ji.JI·<lm ueis n('~ 
sarea anlmalirrl- şi .n'lllll cI(Hlit ni
c a(~olo unde am dăr[lIllilL . 
,\.m ill\'Îns puternici duşlllal1i, dm Jlll 

1 :-;cr'crat în('~. ,nici 'o vid.ol·re în mrrgp.
\. .. 1111<1sf.ră Îllnilltf>, În lupta ~rr~ mHl 

.l.e~ 

, 

4-
Progr~ul de muncă al Paria

;. menfului. 
HL'('IIRJ.-;Ş-TT, _. Pl'ogl'ntl1l11 dp lU1lîll'ă al 

rarlalHellt,nlnill~ ·OOt;iILH.~a .ce ,<;c va cle&:ll'i~le~ a 
fo>,t stllhilit definlft,i\·. Ne pu.ne la o]'(li'1lea zilei 
l'{·fm mn ,'nn" ti t tit i ef~ J'f'f o /',m:aacl m i 11'i,.~tr,a tiv ă, re· 
fornHl ('h'l~lol'a]ii, prj'iedn,l legii de lmlifiool'(" 
'prxlie<\t(\ filUlIloilare şi ~llhnlc1gnL (H.tdor.) 

.\;. ·T2·c1 '.('1l1 l'lL ochii ohosiţi .. În illlt()II~~hi-

I ~. mOI ale t,nt,uror C'ol'upţlllor: moţ.mm 
j IololiiJc ealde ale lULUror nepăsăl'iJor, 
j YF'mp (:c \'iaţll fierhp i J'f:et7.ă şi anwnÎll

i ~al'e dincolo de gt'ilajele cuihurilof I~go-

Polonia consideră atacarea 
Basarabiei câs~s belli. 

.. !Jady 'l'degraph" ulIlm(â eef gltverllnl palon 
a În.~/iill(fI( (/1ll't'rnlll ,'jQ/J~' • ' 

loşii. 1.'01' ato," fJ~ă.rllbia, Po701lirrl'a eOl/sidera 
aCt'si ad dl'('.pl C(t,~I1.~ beIi, 

I 

.~ rUh1i nostru fpwcc şi tnî.nday, 
\ ~rroţi sind~ I'Rn1. ~oti, ilŞt(,Hp~ă o Îndrep
~ 'r, ea ,şi cand. pnnt.r un ol"rhn oal'eC3rc, 

.1 putea schilllbn 0 ~()('ipta(e ~H1t,rpdă. 
I Şi totuşi a~astă luptă d(> indreptaTe, 

însănălo:;;ire trebile să. 'llcenprl ~- dâr-

Cimitirul de pe deal. 

Lucrările Comisiei constituţionale 
BUCURf:SŢI.·_· Pentru protejarea- supuşilor 

r<)miini aWUori în ConsratiJlOpol, minisetterul no
Srrtl ele cxt{'rn~ a dat anii!! vasltlu.i "Principesa 
Maria" să ple-=e, in a.cest scop, sPre capita~'a Tur· 
\.."~i, (Rador). 

Mi'~\m adus atun<:j am;ute dje o corr;hi frullw .. să 
Şi subtire, pC care o văzu.sem intr'o zi. Ia br~ltul 

>1ecasem din Bt1711rcsli Într'o 'JD.lpte ,le luh! prjeknultti meu. Era sora ht.î. Mi-amadtlS aminte 
. dă Şt sCăJlărătoal1c. f~ceam tl:! drum pe cart: de z'lla' ele ;"\{It'Ill\'ric, c,lnd l-am întâht.;t pc acest 
J ma4 făcusem niciodata. La o gară. trebuia prieten, singur. ~u braţdc în jos ::t îmbrilcat În 
mi ias~l inainte un pr'cten iubit ŞI am.lndoj haine de do.liu .... Şi am privit. cu ochi cari nu mai 
IJrmam c~llă.toria ,mai departe. Eram s':ngur u'ill, c.apela de pe deal şi pâlcul de c<iPacj Ia 

,r'uIJ cornparf.mcnt. da,r nu l)l~team să dorm, umbra C:(ro1' Mar'lCk'a dormea de ş<lip:te luni, 
l,t î... viaW unele ceastlri mari pe cari tiU ti-e COr r t t l' , t t lb t . 

'Il .;"l a 11 c..::a. renu $( il recu, <l. as re Şl 
at .să le. pctrc·:.::i dec;h \·cg-h;nd si ct1);ctiind, pline de !l\'Czi si de pftduri. zilde IUE Iulie si au 
lhciam, in scara aQc'a, o epoc~l din viata mea tn'~cut aHitia ani de atunc' şi capel:a a rămas in-
troccam Într'alt.\. De acef.a alba~tfUll adân~ al tre COI}aC" pe deal. ~t Mark'ca dormea şi ~lzi la 

: '~Î, Juna în declin pc dealur:;(e vagi şi: fuga timbra lor. 
rită·.a gă.rilor ~)llStij jllca:u- sub ochii mei, Jes-

Două drl1n11lr'~u t.otul ciudate şi protivnice şi ln Întuneric. şi r.:ohorau ad~î.l1c În dnd şj am nrmat de atunci incoace, IlO. cei doi prieteni. 
amintire, 

din aceia dim;ncatrt depărtată, In faptul diminetei, când stcJeJJ.c se stim~ şi 
" uriul zHei Începe să se reverse ..:a lin fum din Ami..:ui meu a intrat în vaită cu îndrăzneală, 
;ărit. amicul astepta.t s'a ivi·t înt.r'o gadi, Er't pe A c~Iător(t, a pctrecHt, a Îllsuf·letit şi a condlls mii 

i !mea când pricten~ile sunt tinere şi vi-1, Era pe I de oattl1 eni, a întcmci,lt reviste ş.' zi;are, a umplut 
~mf2a iluzii!hr nctr~tite si a compllCtulllj necunos- lumea eu planur'le lui si a merS şi mer.g-e Înainte 
; .al. vict'i. Dar P,Î!1ă a IlU pleca trenul. amicul Ta o :;;fiirleazit. entuziast, cuceritor. înconjurat de 
··U im~ arăti'i. Prin fereastra dată i,n jos, nişte i colaboratori Şi înş.:-]<)t3t d't dini'neata panll seara. 
ţluri depărtate, {} vale Înt ins:4, profiluil unui 0- I Eu am rămas În ur111~t si in umbr~i, Am cuW·· 
; de provitnoie şi sus, deasupra 'lui, într'un IJ,llc '1; va! aminti nea ~i p~lrerilc de rău. Am iubit sil1g\l~ 
C{JpCl~i, calpela unui cimitir. . ritatca, cimt1d!c şi C<lrtile !'Il care este vOrba de 

- Acolo e înmormântată Markica! I tf.stcţilc Înjmci si de Hi~i'lduintele Mântuitofului, 
Cuv'11tele acestea nu Ic-am uitat si nu le voi'i Am ajuns să cred că amintirea C sUPcrio..1ră rea-

l lltciodată. cum n'am ultat oohii plini de lacri- ht5tc;, ba dliar că e sin.l .... Ura realitate, Şi am mai 
ai celui ce mi IIC-a spus, cum ,n'am uitat dimi- ~ăsit, l!'tl ştiu unde, Pe cineva care afir1l1a, in 

• lţ{ acc'a Ilargă prin al cărei ziibranic incepe:Îu scris. această prOflll1(.!rt e.rez'e, 
- treacă Îl1tâielc coarde de aUt: şi de Purpură. Trec asnizi 'ue ~mlllte ori, in sus Si în 10s, 

RE'D/.',C' •• II\ :;..:: 

t, D M I N I STR A. TI:. 

ins.:. "ţ!~ '"i~ ,.. .... '- . ,;C 

f;, adlniiJlst::'i, ;Ie ,,_c'''' 
.4.11'''lii:o d& Pl!~ I;C'I"te 

Un arieJ~ 
t'lI ('na rllHi '111<11'1' 111:q; r il '. ,'It "jp 'al[.-r;""u e 

'ii {'Il. ftrlîr·JJ('iî ,tlJul\l1Jlli,'{, .~:~fkir·,t~··':; me'l, .... ,1 

dl' Î11fij'lltarea ll'llui JlQql f""~lr rll' :'Ii lll:l·art~IT'i-t •. t" 
{l{~ lnmi:nii ţ-i elI' eiildm.i, fOi'~1' .il '·'i.l'Il! ,1I.'-';1!"ft 

~jllltca rlt',;a dr mult f::I<'1 ii~ ""ll,1I1 ~Wf:~t~l iJl...te" 
părt~ll. <lI TăI<jj RomArw';IL }.,,; ";lnd '"l;,:.()!n 1..)<1-

Ijt.j(:c illc·clifeJ',itelarpiHtil~e dîn tk"li;"I;:.~.:\IMh 
pn'o('llpă aproape t()i\:t·.., <::-~rr.-'wli n il: .·:J.U 

m·ai. pn1. i n ·intE'res.atc; În :V'f.,d(, ;;:, f' tl·:H,:<'r,ir! .... 
"f\ impunea înfi,intat'Ofi 'l;l1li Zl~l' j:n.d"l't"fHf.('-,[f.
fii,l'fl. ('(jlori t de pa rtf'll, (I"ll'{J .i 1l~'ml1 .~ .. p"t, .. ~~: 
tOl'ilol' sai dr\lJIn\lJa·(lr'·- .w. ...... .,..l"ilfi1;1î{:-::;,~ n .. ~ •. 
îu tÎmpuril(' a,('e"t-AH i-[ur:,"" ,-:,,(';1 ran!ll",iÎt"i ;a . 
o.pm'H de ('Qllf<0li.flare ii ii're'i î ill.l"l·[,:+'· ",'i'l ;", ,Il-

")ută .1(' ,acei 'mnlţi '·.,l;'j 71:1:1 jHl'tf:~~::.:.;f:' 
ult';lj'\~ .~ .... '~ .. ~ 

1<: laudnhilă intell\!11'llP!I :1.('"!",, !'"PTlf<l', '':1: .'i;~1 
,,'ali grupat in jUJ'111 a .·.t.li ('(,t,idian ('-u eî..;l~ il' li 
(~nl'ate illtcu(iIlTJi. 0ft F,'t "e !'q';'! "r':l r~;H1Zprf' naHo, 
1'311",<1;; Rlimffilt<E'<7.e foeld '-',1<'rl1 î.T:llllrnilt! "'~~l.-
fOl'Rollli'Înilol' dp hirw, ";11'1.' f.·,· :t lr"'f'h"t " .• 

piar'dii din intt-n!';ttat.!:1 ~a in llNlllt h;'C;·;'1f'.tik .. j'. 
('l1rt('/{w polit.ilf'l\ cal'j IT;--~ ::.::::!, .. " .. " ~" .. ~.,..;~ 
lor mi în ('e;1 j. aproape t,;It" ;~li";''':II~;'I~:;-r,'c:rn~ 
rare, de îndreptalt'e. 

PoJiti('ialnj~llIlllni llll ne rlll:nnl tPI11f:' le'". 
hlll' -;1 lii.~{im pnlitif'j,mll ~H-~; 1"All~.r",,' l·c'J",c.i.." 

lor {·.ari 01J·re.1'f': numai 1;1 ,1. '''!'! nra.re :Iotl <11''1 n;Pl!f 
a"l1ma. ~oi, e]nnH:mtele \·1lll·)"(' În.ii. .. ·.tIlU: c<;:; ilO 
grllpăm în jlll'nl a,'081'1, :~-";rl;::n <::""',"1 ;~il'tn b 
C{llH;cdi.]aJ"{'}-l tihej ]X) tnf'll 11 1 ea Tt.H~raL.if":i:d ŞI 
('on')II: i e. 

Vj~~~i,r-cai-e a ra"''lfit patr'l~;" ' ...... IIt ... l;>l, '-* 
,1('~lii>ntui ma furtlllloo -:1 n r.u.~"':"": Ij l Il.ul..l.ii ~;I e 
:\(' ~alc dpa 11(' lin işb, F;('I11('ntdedev t; 11:1 Y l~ 
lOllI"~ eşite la. "upraftt.:i t'11 marI' '~lP'ill,l,;:', I'U 

ml:ltiling:ÎllIflll'"e. î,lk~.,'''''c; .~ j,h·ug:'j.ljn" ",Î 
lipsit.f' de ol'! .. c bază .. 11':1. e" J_._ .. 'f. ... :n ~, 
\'()I' păI':!';': ·arona IlH1G"·' ,,;!~ .•. ': ':,i df'.' ,r, 
(J.f)"edilJ~In-"C ea lH\trt" . d, .1 '~;j'lnr~·,::." ... ' .. ~n 
Ţlrnru izhi'mdu cărr.cia . ' , . 'nt" ~n ':: 

Prin ace:~ vaJe largă, ~:!'~.' .:;1 .~ ci;.: ';'-!.rp·I"".":;;~ 
ftratc. \'argat~i î11tr'o '<ii c' de «r~'i.l!r'I'~ .- '; 

~lln[ Şi plin;l in ceai,.I:, ......... cu. t.,.,...;. 1-<, 1 ,.,,,.' 
ora.,:, de prm·'1l\:i·e, D .' :'.>01 a ,)ra~I"""'Ţ~ :.":.:..~: "1- I 

t i nul şj capela lui, asc_ ... o;;-_, .,~":."'):1 """':_ 1 

bra lor doarme nlrit ' \~ "'Î~'am ..... ~>i'. ~ I 
nicioclat~i Î11 acest 0I :: .:, 'i'~ Ollt+ .... ..;:; l I 

şi n'am vi:lzUf Ilciodal.: j' ,1:' ",<IT!! ')"mnfll;.,",. :-, ·:1 
mite. Mi se pare, îns~.. ',. i:ni ,"ft. Lc-l, C,.1·t .)" 

şi câ aŞ putea să 1111 ;,'i.'.J;"i .. i. "1<:';> C1',"·'" f 

dela c{1\)tlt.âiw! ci. ~ t 
Mi-Se pare lIneo! " .. t.;litw r,;,lr' ~·,d:.i'-. 4 

prin amcstecul J(lr a!l . '."ld T.. ..,c ',,"'; ~ ~ 
ClI z()rile de vadi, c " ,l.l', îl'.·:':. t; . 

acum şaplt.:Slj)rcleOC '~--' ..... " ,., .,', ''''~,'"r '>1 ,1: 
că totul reP311zeazii Pe ;;-, tr.10ie ""C'cTIft!~lftnot, ,i T . 

si pc un v{s absurd. ~i arnnc.i SU1H 'ar cei p'lec<t~ 
dll Bucuresti, ..;u dcparratt: şi ne;;pu'''e presimtir;, :~t 
Cil·!iHor siru1:u]' şi plin de c;:lnJt:ri 11](;-'0 nnante ~ 
sciipflriltoarc şi Suprelli:t, ş.. CltlllH': l Maric!ca a mll~ '.1'. 
rit de abîa în toaml1a '::c trC\:l1 şi florile de pe . 
morntântui ei sunt în anld dil1tâ'. iar 'a o g:1ră, 
tll1de\'a, ar f[ trebuit să m;"l astt;Ple ;:troienI meu, 
l'a s~i inchIdem amândoi şi s;( d,,:sch unn e"')(i 
Iloi, in viata noai'tră. 

Uneori 6Wicjrea !!lea ml~r~e -:;i ma' detp:1rte. 
Mi Se pare că a fost vis !'>[ d rmnul meu ~i viat~l 
mea de atun..:i Încoace ~: trln:t, ,ea l'vb.ril'lcati ~i nj
men; IlU m'ai ::;tiu că sU sii-mi iasă În <;ale, i2.r 
cimHiru'l de pe deal nu wai eXISt,,!. O; sing:r.c.!'t 
Maric~a, frumoasă si sl:hţir..:, (~mn am ':ăz.ut-o Îll~ 

L ...... ~J 
-~- P~eţ.ul unuif,exe:anpla.:p I. Leu 5~j. - -
___ L 

I , 
-~ _______ ~~~-_,~ ~<:.t 



;. ~ . 
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Pa<t ., - ~.-. 

i 
6e:all"! românc,L,,"'a 00111tie şi rlmnnă de Chem'l'" 
rea sa. Aceste elemente \'Ur dispărea din calca 
Cmentllllli de t'llriîtirc il mOI':wnr'ilm şi iqlt.U.l"i· t 
TP ... Nqi{mală, 

Vor rti"l)ure:1 {·hi.1\' ~1';\!1 (lnplkulll rlif>'par 1111-
'1(1';' "t,j';'!HL1' ."l' in toMo piht ilo ol'Î1.Otltnl n'i glln(ji\. 

i<'lr f,.şitp la .. '<upl'!lfaţ.a apel turmll,j il padîll1l1l1i 
tal'lllellt:\t în urma plojlo!' tOl'pn(ia](': lelooelaHi 1'11 
~('ă.clf'rBa ~i limpezil'lia ap('i 1';)'1' ariirM iară la 
i"Hrl'~dIl,ţH .;:t:l'!Wi']0 l'ilma."c lloclint.il.c la 1()(~1l1 lor 
dSA"llflra ... iLronl fli,an Ît1'(~llt jo('!\!l 101' fl'lvoI, gn· 
"u;')1010 di"~)(lrUlt:. 8,,' yor l;I·;Hm.~i cei 'mi<'i' la 
~n.f!f't şi !ll<':l']l[lllili do:' 1Il1iiliCă OllE'!'\tlî, lusnnrl 1,)· 
eul ;}{1 T.lHndî ('flr:1('ferdol' t.nri p1in(' de ad.nt 
şi {le În,·dlr ;:1 r r"111 1'11 r.'~ ·t'·p (' ·monal, ono.,' ~: 
it. ~'(il: '1;'. 

·Mi·~e păI'ea i.mp().',ihjl, '~a ni<':Î în A 1'a,[1. (~fln· 
tr"! Plllr:l!':I~ ~','''l~llf'~(' ,;~, (.} .. ioaril ~1 ,'1', fIe ',; 
şkll'f' ;:Izi ~'1 fL1"~'~l ~ nnliÎnea!',('n innmltjt·il l'l1 atâ
loC,,\ J'tl; (le d(~nH'll t-e românf'şti ,rlf' oin{',olo de' C<lr
pati, rlc a -;n~thH:' In, 7.iar 'mm;Î"IH\4(', l'lH'e .,'j ~('~. 
~a.q('fi i11 t.t~l·e~('] f' 'ua tj,nlliJ 1.. g'pnnr,llt' şi lo('i! le. 
N 1'-lTl i \'E'!l~',l,,:r' rl'pd, <'fi 'il il~i undr p.~ia, de :'oub 
tipar .fa I'n :dltl .. Rom/r iI/ll" in îmŢ'l t'.f'j lUl'ăl'i ('n 
mult m!\i grelf'. d(l(':-i.t, -('('!ode axi, opinria ,mhlh'ă 
lOii nu si.m[·ă Df>\'oia ll:nlli eoj'idj.a:n ]'OLuiÎn(\<\(". In 

l~ti.".pt!Î.ni le HlP 1 f' ~ 111 ro' a ni Îll ~(' ktt: rk. ,. <J,fl:\ (> "lI'a· 
l' i'l ia (lOt.iili .1nlll.n\i ,.$olirlrll·itl.lf('a". 

Pl1blionl ,,'a ~drhit d<, (,('ll't,plc p<>iitiec, e dnJ'
.,i(' ·de-a Il Ha cC'l'a irn;;t nlefli \', t'.eli fir-ati", .povat,ni-

~:-- tOl' î'n .ooloanelp zial'elor; J.l'E~pt Il,('pja "Rolidllri· 
11a:tea~' t.rrbllfl ~il-f;li ·!'I'()i.n·.<>e;r (ll'lln1nl prin obie!'t,i
'l'itllte-R fapt ..... 101". twhn(J ,,,,ii fie lL11 a(lrvruNlt ,elită· 
llz~t.or ,mai u'1 e~ penJl11 llICeia elni prin. vâ.ltoa rea 
lUfltelor polit.j{'.(> "L-au pi.cH'clut 4:ehilibrnl n1rwa.l. 

l---'" E oor.i.1\ţ3 mea ferhÎ:nt.e ·CI1 SOOPlll 'fhat să 
. şi·l ajnmgii [:J l'a llW l·i;':;I1~~)'Jifi{"În. BfortfirÎle tr.c-

hup:,.(· fiî,'n(.f'IID a IJJbf·1!' p;; !''t.i: ;.:Î<mll . ."ii o,ati~fa,dl 
~-._ . pC' d!'rtilla~te!:i,:;rileruhli~:lln'iim: ;pnhl,~(,111 ~ii-i 
~- lW'wdp tot ";!);l']llln~d 'TU< 'l'a] ~l !nil ţ,PI'J'[l L 
l.- .1 ' 

'., ThH'cl'(': t l'eh 1.1(. ~:Î ~1{'r('nt.lll1lm, eli ~ i 1Il \ 111 1 k 
....... ~~- jMtff'. d+l .Jll:I.lor:p ,,'il pa m tînllpi t. rler.îi,l'\lo în f>'{i("l(,' 

ta[('D OIHC'llf>:l"I';! J)!'(,d .. nlilLf'llziî (lon.l rh' îlllhog':;' 
t,il'e :'('pf'nt,iniî şi ~O:Jn'H 1H.1l\1Illii ,dnp:' {.omoJ'Î .10· 
ŞI\.rtf'. 

1': (k dm'it I'n lm.nitn!·iIÎ :wo,;tor (.inntnl"i mă· 
'. ]\l,.I';(' ~ii Îmhl·ilţlţ.(;Z(·I:ll ('ca mai "mal~ că,l'rhll';1 
~·"~"i"H.i:t ;)~'r·~.il:i~'·,i;ll· (';l1'C t1'('],III(,' ,ii f;Cl'n'Hf>'('a 11111, 

,: riif' inlpl'('';p tII .. lln1,illlJlli . . .;r •. fie ~'nmŢ'l~wit<)l'lI) 
n,'~'pL HI d j\~ l't in i 1'(. Ii t1l1111'01' man, i f('şf ill'.j 10'1' ~i 
:?"'~:-'.'n,'n!.el"r illli ţal'~î ';'ci din .. t:I·i!i;:lIah,te. 

In .i 11 !'i1l ;k(·"tni zia:!' I L'r.,hll." .~:1<\8 an.IN:{' ,t~)at.c 
• .j"BiCfl t.(·l4:'.·I~.'~I.t.o fOl'tplp 1 i npl'e 'Ialt' oll.cn,t.or ţi ml-

1i1'l1"j rio1'ni.('.f' f]('.:1 'Ulllllt~'i în ()Q"ol'nl-n·nVillnPl. tre, 
~ h,!~~ ,,~-').i ,d"a .;jlill.(n el('n l1Twp rlim ,(II('e~t i~I.I'111al (l 

\ lt~1{":!!Tata r~ll'telhl1,.Lull~IEL l'fl:'rpfuvloito[ll'(' ,(lr "fa· 
:~11Xri Îrnţelepte. ,fi·f' j'.wiitiitlll'Î f{)losit{)ilJl'p r]p ('m'i 

..:: mar,." TW·W>flIi;· mn i n h~~ m:i ~'â.Jll(! ahtWae'ul'en 1 r' 

'. 
tr'o 7,'[:' de Septclll\'ril:. sllh palidc glJirlande de 
vcrclc:lt:Î, C'. ~ala S:l ~e arate. <.I'n aceste Î11texl1l1-
cahile flcrefe1e care a<.:op:\r ochii nostri pam,În~ 

., .... "'--test:i. Şi ve?;.~ltât tie Înddfiedlutc sunt vi~tll si 
idca în sufletul meu. lnc;tt cred cu inima si crcd 
si CI! n~'ntca ca a"t\:IHarea mea l1l1 va fi zlirlar
l1k~ t1e-al~llrU.ri, 

nltl)~Cl1m cei ,:,aptesprezece :wi trecuti de
"'" atul1;,::i !ll<.:oaoc mi-Se Par uneori ft1m îm·elător, 
\ ,""-. _ mi-se par"fum şi Însc-!cl,cÎIIIlC şi vi'ata noastriî. ::tsa 
\ . , , 
':~ 

C1lln o s[~m~:m şi sO\:otim si moartea care o în
ehee ,,' Df!rFle de Îl1tnllcrecce stau la mijloc. 

": :--' Si a.tliud, amintirle- co nu se pot uita. şi a-

.. ' 

-

l.t!T!ctteoanele ill·hite cart s'all dus Ipar'că de veci, 
dlK.înd CLt ele at<ît dc mult tIi11 inimile n':laStre, 
atunc~ fIorle s.;,;uturatc c,l11d ne-ar fi fost' dorinta 
.~ă ~t;,;~ ncmuritoare. sufletele ">Cll1npc si iub;.rea 
de <;ari ne-a pr~Hb r tiul!m!: \'Ur ':1 iarrăs cu no;, 
vor f, şi StllH in noi şi r,;c l10astnc _. si cste (1 niî
rere că a,m fost lpsitî dt; ele, dupăcum phrcre este 
ca o ver~ea absolll tdrc3iptă, cufund;ltă 1l1tr'nn 
fbcCl!J en află, se fn~B~c în hllCăH Şi se împarte", 

O. d:'r pentru accn~ta. trebUe poate maÎ lllUlt 

dec:ît puterea dorulUi si a amintirei! 
Sub pflrcril~ trl2dtoarc, sl1b cOl1Vin~crilc .cart 

[lsUîz.\ te pr"nd ~i pn·[\],jl1e te lasă. suh certihldinca 
iltl~ns~i <:;1 HOf sil [lmca întrea~:t ~\ll1tem cu totul 
~J[fcl dcci'lt ilC Încrec\intc.ază simturile, trehue si 
garantia imlcstrudihib a Celu:i ce a ZiS: Eu 
sunt jl1y,~erea ~i v:,nţa: ·cel ce crede În mi-ne. chi'ar 
(le ,':1 nmri. \';1 ii \'jn! 

O. OALACTfO~~. 

:~.'''''''.''''' 
___ O'~ •• ~_ 
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d.lunătoal'p, peri:t'nlllHt'(' ,,,{~ 'ahat pe .. ,t.c omenire. 
earjeurente imtâlnind in drunnl1 lor "ufl.t"le d .. s
.Jl,lcmtiltp. PUt.i11 rez~"t.(m.t(', 'Pot do~ uşo'l' la. 'pc
za;;tru, nimieilld tl/atiî 1Jr\llda. genel'a1,il101' jert
fit.e. 

Şt.jlH bill;(> (-Il toţi,i ce î~lS('a;ITmÎ'i. prefi.'l. în ţii
l'iJ.c <lin Apus, <mmoaştem: rolul el tIU edifi.rJlJ'(·1 
(,piniei pnhlioo, ne~am .convins de rezul,t,atelc de· 
zastruollse la r'.3!l'C JluC'e :aj1tn~f1l1d în mâ'ni cr,~mi
uale,cll ",pnpul ti,Pia .d{\,"orp;al1i;.:a.ll(\~ol'ilf'ln1.a f;1i ai f;. 
tl'Hge O'1'll,iUWH pll blka, fl,p-a ni Ilrici opel'ile g-e.nc· 
ratiilor tt'{'IC1l t-C(1i! apoi În han.Slll a{'e~tj;l ct'i!!11Ji'· 

~l'ali'i ~5 se f.ac .... 1 stăpâni Ipem1l.l\lime. a.dăpândn-o 
·(:u j,doilp lor 1)(':1' V'f'.l' f'.e', otrăyitn.a.re. 

A.c('l.qt rol l'a 3'''11 t. Ţ)'l·P,;.:.fj ,iltn Rn .. i.:J ("lin l!n 'T 
i Il oopfLlt<cl. 

n .... :ldele ;1 p('st·f't pn'L"f' fllJInt î:n·(1t'.'Ljullfli {,llJllOR
.('l1 te. 

De 1t1) timp illH'A,XWe ~'a f;illil~lu1t în sufletele 
ce}()l' m Il i mlLl ţ.i intelectuuli rom â:nj "o nepă'5.ue 
fn.ll(\<;t!i h(.li de jtlter~le naţionale. A(~a~til. ne
llij:'<lll'f" c regt'et.abilă ,';Ii de (',omdamnnt, Domneşte 
î'J1 rei mai mulţ,i 'EIg'Oi;:,mul ('('1 lJl'I·ai Î1H'a1'l1a1 0111'(\ 
IHlmai .(!pzilstnw.spoate fi l)ffi1tru naţiUăle. 

Rii tinem hi'lW minie cu intot,;:leamla ilntdee, 
tllaiii unei ţ~'il'i f>'\t'l1t r:('A~l)(mz,ahili (le pro~pCNll'ea 
san -df'Ciid(,l'pa .fledol· tfî.r:i, 

OA')'('n'3 ,.;n<~it Îlwă t,imiPnl sup.rem ,NI. '~3-~1 
(h~a seam.) fiC('.ar(' in.tdcwtna.l J'(l.mÎl.n de" de;r",'\.,c;;t1r111 
la r.:11·(\ rllll('If' î!nd i f('ren t.i"'mn 1, (\,g'()i~mlll. l1f\pă"a .. 
1'('3 ~ R 1. 0f«i c:'î 'd Il, 

n!l~·()r<.1, ('('I<lI' ma.i mulţi intelectuali pIIJ,iltJiiC' 
le'lI ~Hhit '!ufiet{ll('. l('-a inhmMaJ mi~ltile aş.\ (~!l 
1111 mai ~lln; eat'Mhili de il 8(l inill't'pt!l eli dpla 
~inc puter'.", II".at.e ui,(:i ltU voesf1 să ~e indrepte 
ncîntâmpini'llld ln <'filM lor ·a<'Rla opinh~ 'Pnbli(~i1 
Imita 1'3. t,lJ')'€ CII .!tl'.anit.ul. 

Toţj cei (~al' i vă si m ti ti c3Jpahitide .. a {'.on t.ri
bl~i la mare,a operă de ltlJdl'ept.are naţ.iO'naJă, gl'U

pa(hll în .lumI a(',(lstl't; oothliall, COllt.l~ibuiţ;i cu 
m Illwa Y()l!.',t,l·iI. mlns t it~ la :1·If'.g'C1Wl·ar('H U\iOralii 

pâ:nH rwnd nu va fi tH.'l'l.in. ('<1 llll pc \lJ'mii ~ii y;t 
,::Uili inl'"adal'. 

J)1'. (!osma, 

Cronică artistică. 

Expoziţia pictorului Iulian Toader. 

l)up,i e.'<1j}ozitrlc doaHI't1e!!{)f Lctitia Stan1a
!iad, t:. Dobrovjci, Şi a dluj C. Minişan s'a deschis 
a~)()i În sala Palatului Cultur.al expoziţia profeso
rl1hH lut'an TO:Hler ,ca-!'e este un adevărat talC'nt 
~i a ciÎrei mundi e vrodnidi de toaUi at~n~iullea. 

.. Intre manifestările. lIl.oastrc cnltLl,"ale Şi arti.s· 
tîec atât de rari până acum în Arad, aceste ex
lJozjţii de pictută au fost fără îndoală Un eveni
ment ill dcsvoJtarea s: aHrmarea sufletului si cul'
turei româneşti in -acest-e tinut\.lll'i .• cu atât mai 
muH eli cât snb domin:aţia ung-ureasc~ nn s'a 110-
menit llic.iodată :ca vre-un pictor român să des
chidă vre-o expozitie ~ să-şi Înfăti':'cze lucrăde 
j)C aici. 

Acum Însă, p-uhlicul iubitor de art~. si Întele· 
gător rul man:!fe5tărHor culturale d,c acest gen. 
el n orasnl nost.ru, a a;vu:t pr:.Jeiul să admire ş-i 
mUl1Ca ta~el1telor .române~ti. cari au dovcdit c(j 
pot sta Ori dTld ,a,!ătun de cXPozantii tln~uri cari 
ali avut p;î.lI~i acum toată IIbertat.ea stt s~ mani
fcstcze. 

!:xpozit'a dln[ Toadcr, - rodnl IllJcei munci 
dc 3.1}rOaPC zece ani·· este cum CI 111 mai spus, 
\'reclnidi de toală atenţiUllC'~1. 

Pictura dsa!.c este vie, !JO)?;ată şi variată. Si 
Ce oste slirpri1i,zator. C faptul. că d. Toader atadi, 
Cl! aceias Îndt::miina'l'c toate gamele: portret, pas
tel, compo7jtic ill ulei, 'creion ~i acvareilă . 

'cu acciaş arkl d. Toa dClr ne înfăţişează, na· 
tura, fructc1e. florile, si ahHll r1 ])DrtretC'le Si corn
llozitHle, cari donuesc Un stlldi~l !}crtoct şi În
dclul1~at. Dad di'l1 ·aceastti expOl~it~c n'ar face 
parte ~:îtcv3 p,1nzc. lucrate la Înccputlll carLcrei 
dsate dc pictor. expozItia dini Toader ar fi o ra
r',tate. Numărul mare de tahlo11!'i car] s'au \':1n
dllt dovedeşte eretiem eleajulls cele ce am ,.pus 
şi dorim În cM de scurUi vreme !In nou prilej de 
a aumira !)i I1"Jt Dro,gresul realizat de acest ta
a admira şi l1nta Pl'n~reslll rcaliz:lt de 3cest ta-

.,. 
1 
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Cântecul Dunării. JII 
DUlliire, Dunărl!t. dt'm'n legănat 
SOilTbf'.-ne gâl'lelt> în pl~eptuJ fălI}. la.t. 
Mână spn~ apele mediterane 
Dorul i.H'oarelor după. oceane. 

Dlmăre> 'Dună!'e,. drtlJm fă,rii glod, fa! 
Du·te Cii 1U1l'ile pline de rod 
Jnimn câ/ilpuln,: n08tl"lt e 'n grâne: le' 
Diil'uir·o lumii flămâ:nde de ].ltÎne. 

[)um iire. [) Uil ă re, drum căh'e la?'.q, 
Iră. din dmpdele de pe catu:rg 

,~ 

'iitmb~ de t!ăpa.i e şi lumi'i, prim ele, ~;. 
Ulăslâc-i sHtlP:f1/! pat1'ici mele: 

~'<llOlJ [FOR CRAINIC. 
I 

MUNŢII. 
~ 

lai frămfcntă.I'1 ,l1pnrj'!1>;(l, in lupt.e uriaşe. -r~ninwl Î1l1,1"{) flfOl'ţal'e put€lt-wt vDa."tră toată, • 
('ui,l'Opirori. o(lali!. 
Ati ~pa.l·t pilrll:rntnl .1"1)1'11. 1.'[' ,,'il ţinut ca 'n tI 
In coaja lui til'lt1lă. în 1'\amnea·j Imilenal'ă -
Şiatit;I~11it '~pl'e cel' - re,·oIt.c uimit()al'c _:... 
Sît inl1)ietl'lti pe \·f'('·i, În (kn1l11l1 ~lJt.re SDoare". 

Ca voi, () nmnţiâ m~, 
A,m :,;fi.ng~rillt zad.al'nie, m'am -opintit mereu, 
('.;1 (]:i:ntl"() stl'R,mtli lwnă !<ii s.r-ar odat'din mii 
Să ·j.:os. 
Să seap, 
Ră flll~' 
De Sl1~·.d-TI'H,mi ot' 11\1 mă, 
De-al ('ă~l'nilÎ mr.1e jt1g. 

[)(';;potj{'. 7.·i,],.ic, f\hu.şi-ollH>l·âtor de greu.,.. 
Şi 5'otrilhăiând, ial voe, nemiil·,u-inir(l.1 031'hă, 
(';1 "Hflplu-mi ('{' tlOlul râ"Il{~'}t(! ~iî IRh:0al'bîi, 
Rămă i·nalţ. "ălhat.i-c,l':t;a,tornk curcubeu, 
r n spten,mj d-c mrui h~11f', 
In .dol'u.lmi {le azur, 
('1] Cl:,>p;:t('1111 În tl1l1nri, rfm "01, o. mlmţi1 '!l1M! 

A. COTRU, 

De-aici de la Fereastli 
ne-aici de7a f('.1'Ila.~t/'ă. f('pod Î1/ rlnp' amic;;i 
(fum sia/ În r1dn.~(' Pl' ')(/11ră ro /i:m{i/'ă şi bt'od> 

... Rănuţi dr soare. galbeni., t'l'cmurălori şi m; 

.1111m~di din p7rM(j dr jrd(n'{i şi-agli,ri. 
8i lirHl'ind în arI' de-asupra Jl(' ghe,rqhe.f, 
Ti' gâdilii pe giiful ma,j orb ra dr. sidef. ... 
Or (')'111 frumns 1'(18(//'1'- din 'fIHÎ.!l.p.r.a. 1(.şoara 
(fiind rind de; 111iil(18e se .~Ut;'~ şi coboară 
Si (;11111 srlipr.~fl' 1>01)1(l nI' 'fIonii, 7<l ind, 
C'Îllrl f/pr7e 7UMi?1('i (/11/.11('.(:(7. pr el ! .... 
.... Oii,Jld s()a/'elr, 8« plrMii.. pr zarb;di th cicm"i 
Sr -văd rliitinâfonl'r qhirlande dl'. cocO'ri, 
Tu r/l.1n i-f/llzÎ ,îi cauţi p1"i.n frunzele (le-agv 
$i·i 1J.1'mă7·/·.şf i f/l ()rhl~i srâ-n (rd(lI'i şi uzi 
Când pomii 'ntind co'Voa('r rle 1/,m7)/,6 p' a7 
Ti-(' luînd Olil rlr 1/('(111(1, ninsorilor a.et~i 
8i C{r11d î(i .<:frn/lgi ghe;rgheful. ,~i-((}i"np. il' :ri 
01 r:rÎfr mor ,<:lf7J J)I/.~iî prlllff)f17())' Iăi. mi,ri ... , 

n! .<:uflelu1 din mine, ·în diprl câm,rl le piN, 
Pr-lJlpÎ răde7niţn{ă de-a.fâfra. 1'C/ilnw'i toM'zi, 
Omil şi.ai' schimba norocul c'un fiI' de fUrli i : 

ni'-fl/' fi să·Z prinzi În pfllmă şi .<:ă. fr. Joci cu . 

ŞTF:P:1 N BA U:E8', 

A II, Şezătoare la "Palat 
Cultural." · 

Azi n1l111\nec~i, 19 Nuemvric orele 5 P! 
va <l.vca loc l-a P:tlatul Cultural a doua ŞCzăl 
pentru sporirea fondul'ui slahl;'cice se va r i 

la Arad lui A. D. Xel1opol'. 

Programlrl se Va dcsc.hide cu t111 cântecl 
ţional eXlceutat de corul dlui Ljpova,n, dl au' 
R~Îml1icl!anll \'~1 cit; o poem:1 ori)?;inală întitl
.. O l10apte pe ll11lntele Pindo", iar hamlcul şil
ti11su:1 cOT1fercntiar şi 'P~ofesor dela şcoa1~a de.Ci' 
fnll110as-e elll1 i3\l\:urcşh. dl r. D. Srcfanesc~ 
yorh! UCSl't ~ ·::f:,-,a t«ii'l1i\'iT(,!:i"C~t", .-
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~---------------------
! S'a deschis 

'tungeria ,OCTOGON' 
Ednlund Năvrady 

instalator de aparate electricI. 

Transfoarmă arici fel de yaze deco
:: rali,e ÎA lămpi electrice :: 

Ce tiţi şi răspândifi 

"SOLIDARITATEA' 
far U. COJ, ŞANDOR VALERIU, Invalid de zăzboi 
levardul Regina Maria, 1n faţă 

Cafenelef Orăşănească . 

----------------------
Noul mers al trenurilor de iarnă 

de "anzar. Ia 

ZIAR INDEPENDENT. 

. '.:: l'''Imâneşti, timbre postale ,i fiscale, 
ii~· uzate 'şi neuzate pentru filatelişti în 

10f asortiment bogat şi variat. LIbrăria Concordia Unicul ziar cotidian românesc din ~n 

s 

I fI 

mi 

I TIPOGRAFIA CONCORDIA 
, 
i. 

SOC1E'l'AT1J .P~ , 

4C'l'.ll. 

= 

Ir " 
I 

,7 .. 

"i Fiind apro"Îzionat cn ~ele mai moderne maşini din străinătate şi patrie 

,t 

ea: maşini lde cules, _maşini de tipar, maşini de tăiat şi maşini de l rir

sat clişee preCUlll şi cu cele mai uloderne litere, primeşte ~ spre execu

tare tot felul de o:pnri, reviste, foi, placate, registre, tipărituri pentru 

autorităţi, bănci şi societăţi, precllill şi învitărÎ pentru logodujl, cununie 

şi pentru petreceri. .A.llunţuri funebrale se execută cu cea Dlai mare urgenţă. 

Servic,iu prolnpt'i Preţuri Jno(lerate. 
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11: mincd, 19 Noe!1n-r i .... 1022. 

"Precum ca să se ştie" 
Pentru aIIlumite persoane care- $i-au expri

mat parc·rea ca, ziarul nostru, nu a'T coresPunde 
dOttlltclor DOl11n~Hor lor. r~lSPundem că rCCUlloa
stcm că nU putem fi pe placUl! tuturor pentru 1110-
t~yul. că ziarul nostru nu e ziar de ştiri senzatio
nale, care să se desmintă a doua zi, rW e ziar de 
intrigi poJijj;ce, SaU de intrigi familia.re, nu c zia
rul nici unui partid şi nici 11U serv('.'),tc vre-o p.er
s-oană anumiti'i, ci cste ziarur1 tuturor !Cdor ce do
resc de atâta f.mp cii in Arrtdul dela granitele 
de apUS ale romântismulni. Îl! Aradlll frumoasc,lor 
timpuri de lu!}tă ale ,.Românt~luj" să alpară un 
ziarloca1 scris într'o curatit limhă româncasdi 
s-[ făr~l culo<l're PQ1)tică. 

Este ziarul sCris de cât iva tineri CllltlZ iast] 
şi d-esillteresati materialkeşte, du Imînaţi de do
nt! sfânt de a contrtbui la redeşt,eptarca conştiin-
1c[ noastnc na~;onale Si întiirirea lcg~~mântului de 
prietenie între români. mai aJes. acum, ~ând din 
t<Oate părtile ne privesc oohj turhuri de ură şi de 
r[lzbunare. 

Credincios aceste; sf:ntc idei zi<arul nostru va 
trece peste micile ră-l1Hiti ce i-se ad,resează şi va 
lupta, hotăr~lt din toate puterile pcntm Înfăptui
rea ei, IUDEX. 

Scrisori către ţărani. 
~fo.~ Goni/a, 

lată îţi comunic. lmcic lucl'ut11 văzute Şi au
zite In calea mea prr.n J~01mlni.a veche. 

[Hl Sibi a mi-am luat tlrullml Prin Cftineni 
pc marginc:a mult cft!ltatllhli Olt, pfntre frumoşii 
Carpati cari odjnioarill1c despărţea de fratii noş
tri astăzi nerămânând de-::ât şira sp:rnfurii a Marei 
Românii. 

AjtLtlS la Câineni prima clipire mi-a fost spre 
sIta hls,eridi, care era zdrohită de tllillUri,le vrăş
maşNor tloştM nemti. In sat am dat de o multime 
de case sfărmate, arse şi o~meni nccăjiti. puţi
Ilele case ru,inate aproane eran goale, vite aproa!)c 
dl\: loc f;,indcă le jCTLlisc ;l1"JlIata duşmană. 

Tot a$la ş{ prin celelalte sabe pâna la Cali
maneşti. Aci m'lClilll însp~i~mâlltat dc cele văzute: 
Cati!TI<lJlcstii este o ico"nă m;lrc ca o promenadă 
intills~ dealungul OlttlI!ui. Aici vara vtne multa 
lumE' din tară, mai ales d:n RllCure$ti, unU petltru 
a se tăm;tdui' de boale de stomac 'la Ciiciulata, ia,r 
alţib pel1tru a se împro~piita după lmuncă de un an 
prin acruJ şi apa bună. fiind acca'sta comună loc 
de tăm~idllirCa boolelm salt cum se zice în {a6i, 
statiune balncară -- şi atât de mult vizitată ._, 
s'a zidit case $i 0~e foarte frumoase. Aceste case 
a fost cu rotUl! jefuHc până când şi ferestrele, 
u}i!c si ))Qdclcle alt fost scoase iar altele ~drobite 
cu totul de Ydişma,:,cle g-loant·c de tl1lJllI-1 ale llem
tilor şi uns:;ur;lor. M'a a'Plh:at o R"rOaz<'l văzând 
url;iile sUY1Îrsite. familii Întrc?Ji Cli .'copitaSi mici 
~ede-all Prin astfel de case încălzându-se la para 
lln1Ji foc asezat în miîlocul oMiii. 

r n.qjle () 1 ('oam It iL 

Ştiri teatrale . 

Repertoriul săptămânii viitoare. 
LUNI. ~ Sărbător'rCia lui Al Peti:if1. (In a-

fa rh de ahot1~men t). 
MARTI -- ,.Morfium", (aboname1lt fU 
MERCUR!. - Ion cel Viteaz. (Ahon. cJ 
.lOT. - "Tân<i:ra Dh\ndcza" (Ah. A,) 
VfNI:RL __ o .. Mfrcasa din Iiamhllrg" (Ab, B). 
SÂMBĂTA. --- "Sloyawl citlrear" (Ab, C.) 
Inceputul la ora 7 si ,inlll,. La ora 10 ~H jmn. 

I)ies.a "N'ai ceva de \·amu[t?". 
DUMINECA ~- Mat[l!ctl: "Floarea de aur", 

Seara: ,.Slovacul cil~rar". J nccputul la orele 7 si' 
jum. La ol'cle 10 şi ium. Caharet senzational. 

A7} .. Dumincci\, după mas~ se va reprezenta 
c:apti\'anla opercHl "Lăutarul", cu 'Preturi redtlSi~, 
~ar seara "Po rtmon eul tosn", 

<Lumi ~eara se. Va serbiHon <lllivcrsairei de o 
snt1"l de ani dela naslCrCJ marelui !inet ul1~nr Pe
tur,i, 

Cărţi noui. 
Primill1 ·ln rcu~ctk: 
P. NI:MOIANU: Prim~l Alba-IttHc. Volunta,rii 

În razboiul pelltru intre~jrca neamnll1l (Jnt~. de 
Arte Gra.fice .,Poporu1", rim.~oara), 

z . < 

SOLlDARIT A TEA 

INFORMA ŢIVNI. 

Chestiuni de resolvat. 
unudr m';l 'ntrel1ia aseară 
Dacă "Univ. POIJLl'lan:i" 
(Asta este-o tioare rairă) 

~l:'~JO[~U! <'I~lqlll~y.)G il l 
Sau În Martie, '11 primăvară? 

Dau lln premiu Citi ghiceşte" 
RIS MAT, 

Cu \'apol'ul Regele Car"l, .a;;osit din C01l8t,a;n

li llOpol 1\[\ CO'n"tan~"la<djn tanl'u 1 'Snltrwrmlui ca 1'0 
fjin.l urmărit de kemalişti a fost nevoit ~ă f'u,gă 
din ('apÎklb Tll'rei(>l. l'('fup;·iin:rln,.ge la !Doi. 

Imprmună ou ditnilnl au 8O.9it şi mti1n.iştl'li turci 
elin gm\'omul suJ.t.auuhli, <'!,'Uri fi,irui PiroElCl'iş~ de 
'l.clnnaN'la dim A,ng()l'a, alI trC'bll it Aii plfllCE' ljjl.Uea, 

,., 

P8ntrn mmndatnl ,clEI dE\pntat ,din u.aia~m'He. 
(1(~yol1it "aeren,!: prim 1l10ill',te:a hti Ta.che Tones.cn, 
parI id nI .n.aţivnn! ~rQmân 1t pUA (,>U.l1dicLat,ul'a dhli 
th. Ioan C'oltor, {'~"mdldatlll part~'rhlluj liberal." 
d. 'I\'nfjl Dragoş. 

,., 

Dnpă ,.N!lit'odni l,ist.v'·, <'itahLHlllenl.e-le Skoda 
au ('r{!iat. la Dublew€le, lâ.llga Pii!'illlll, o fabrică .,10 
nne]t(l elcc1.ro-te<'hJl lce. S'a reluat d(,~'1<Semenoo. Te
pa'r.al'ca locomotivdor pentru Româ.111a şi aliaţi. 
A va ud nOl1ă coanonzl, 111C'J'nl';le vOt' ('ltpăt,a o ,lns
H,1 ta l'{' cOllsidPTabiJiî. 

• 
Gl\Vel"11ul N[llsMlinia ,deFlfiinţ,at zi'\lJa .ne opt 

ore dp muooă 'Pentru trOate eategoriile ne mlllIl('.l~ 
1ori. i:ndnsiv cei ,dela căile rle eom1.micH:~ie. 

.. 
.... utori tiîţtlc militr\1"~ oohoBlm-:aooa.ll ofid"nllt 

a're5t~l.rea grefierullLi li$ka şi :l eoma!Tldnntuhli 
mi:l1tar teritorial Bov~:v~ amârndoi din Br:no, pen 
tt'1W~ an divulgat :unei p1l'teri .strf\lllllB seerrere m'i
litmr. 

De asemonea. lin fost arE'l.."tk'l<ţ.i fnm.cţollaru] 
Fel':':7.ohl'lJ:v $i c(mtr"lornl T~ lIt{:n T(IIOIj1n. Ţ)en
t"nd! au (V>mun.~ca.t '1W{'lf"('a~j )lllfer.i, o parte 'rhn 
{ll":tril11 mobi1izării. 

_~.J *ettil.,U'f]'-·Pr,n ,'iP 
-; 

PI 

Preturile maximale În jUdeţul Al~ 
Ollă 1 oucată '1.25; lapte druee 1 Iitrui 

unt ţărănesc lkg. 35.~; unt pentru CI.~!Ii \B; 
45,--; u Il t presatI 'kg. 55.-; hrânză d( -V\ _ 
kg. 7 ... --; bnîmă amestecatii 1 kg, 12.-;- bfe 1 

de oaie 1 kg. 16.~; smântiinil I litru 10.-; t. II 
cal. I. (de M~idiu) 1 kg. 3.-.. -; de cal, lI. (d)te 11 
dea) 225; usturoi 1 kg. 9.-; cart.oţf cal 1. 
2.~; cal. II. 1.50: v3>rzi.i verde 1 k~. 1.-; ~lJn, 
t~lÎat~i 1 kg. 1.50; varză a.cră 1 k.g. 3. ""; "~a,,,,ZIj-== 
beasdi (chel) 1 ks:;. 1.25; fasole alb{t 1 kg. . 
ca rtoili 1 (conopi\HI) 1 bucată 15.-; calarabc r El. 
cal. 1. 1 h. -,- . .10: cal. Il. 1 b. -.40; hremd 
6.S0; zan~a\;at 1 kg, 1..50; morc"'Vi 1 kg, 2._ 
trinjel 1 kg. 2.--; Jlastărnac Si ţelin 1 kg,' 
ardei mi"tcinat cal. 1. lkg. l00.~-; cal, 11.; 
80 . .- : gâsdl glrasa în viată 1 ikg, 22.--; dsJn 
să Uliată lkg'. 22r---; gâscă gmsă tiHată Si t 
liUi 1 'kg-. 22.·-; gâSoCă slabă 1 piircche 80---1 -~ 
unsoalre de gâsoă 1 kg. 55.-; ficat de gâsc;ţ, • 
.55.-; g~linfl ~ail cocos în \~lată 1 păreche ,3?,WJ 
Plli în vi.atit 1 păreche 25--35.-; mere cali ite-
5. ; c31. IL t kg, 3.-; cal. III. 1 kg. 2.--;ferd 
de vitit cal. J. 1 kg, 1.1.,,-; cal. IT. 11.~: c, , 
9.--: carlle de vih.\l <cal. 1 kg. 13.-; cal. TI. 

d . . . tel 1 l'k 11 \ l'a v carne e oa1'c ŞI Vt <r ca.. 'g. .---; ( 
9.-: carne de porc oal. I. 1 kg. 2,3.·- : cal. IUb ~ 1 
untură topit~i 1 kg, 50.--; Osân~ăI (lltllur:i 111ile 

1 kg. -14.-·: <;ltiinii crudă 1 kg. 38.--; sWnllli~~ 
matil lkg. 44.-: sl~iil1ă delicatesse 1 Ikg, l' 'll 
jUÎrnări 1 kg. 20.~; wnc(t afLlmată 1 kr.-."\ 
sLlncă feariă 1 kg, 56--; cârnaţ :proaspiÎt deI'l; 
1 'kg-, 26.--: cârnati aiumati 1 kg . .10.-: clUB 
de vadt 1 kl.; . .10.- .; Jl1Jezelur1 cal. T. 1 't:~ .. ;\(,;, 
caT. IL 22.~-. tI P 

ContravcntiJle se vo-rptedc,psi con ,,)!'IVtlI 1 
poz1ttil 0 l' leg-ilor pentru combaterea Sllocq' t 
anume cu 1000-10.000 lei sau 60 zile inchil! ~ 
iar tn caz de recidivă Olt amellzi' triple ~ ~11\1 
inchisoa,rc. . item 

==================l.llril 
Demascarea unui fals mtmp 

T> l' '. 1 "1 1 hai II J"{'BCt,l1)'ll po <1~1"1 a {5"<;{'OŢ>f'l"lt 7.1 ('le t , 
('li indivildul F,n,g-Em Iz~îik orU,g-imiar ,(hn ji ~ " 
Braşov, runrţ;<mn:r 111 (1!1~a {"(Ylm·.f'o'Î~H KorDan 
l{ohn, se ,dn Nt me(1i(', i;<i oonen1tenzÎÎ oolnaier 

T n 11I'ma (~(,l',l'f'tăl'i1<.r pohţ.iei ~'a r('nm~i lf1 
Tz'liik Îmalinte ne l'H7.l1<,i ,a fost t.imŢl maiÎ mllt: 
,~[lt în H'rhinl 1·.pgat. 1ll1d'e -li {o<'t, ('onodamm , 

'" hn (,x(,1'OClwl'jj ';Ii f'alş în ,[l<"t-e 1)ublje(' la L " . .' : I Înch1000arc <Ii apoi izgonit '(le Ţie terit<l]'luHn, 
DIn (',auza lI\fill! <\,{:<,ldemt. dll~l Oprea .leny. m~n'("" ililll. 

'" R' bv v • 1 " 1 1. cal'€, Ul'n;a r'lfl (',()nCertrE'z~l ,Lam ~ta ,~l'a, m sa a In l'lw~111 l'irzh.il1lll\ lzR5k il fMt În\"(( ( 
Palnt.nlul Cu~tld.al. r<Jnoortul, fi ~am!lliat pentrll .'lnmataallst.)'o-ungară şi Nlp8lt'1.j1ffit hml~,m~ 
mai"'t:hl~lll. eR'11 tl1>l'(,eiatacantaroata ~l Va f{\<\- r1il1 Bnchpe..:tn l11lrd(' îşi înSllş'ii'c uneI!' ('t~isre 
t.1bili. 1e l'f'CeptllTH. - -'1 

• Dnpă întral'Elon. rll'111U,t.oi româhe în Rl1i • 
X Pentru ~tafierlll d<! tcsători·c. al R. rem, R. J:,;",{tk "l'a Î'nrupoiat in A111dHl1 ."tl8bHn;du4U B 

din Arad, s~ caută t11crătoarC. Se angaIcază şi A rad. ( 
fete dela vârsta de 12 ani, rLeafă după Învoială. Ţpri, fnbul msdi!c il f~)Ht în(aintat Plll'c\l re 

Adresa: Dna Adriana Ispravnic, Bu,lev. Perdi- Dr c 
llrt<lld 11T. 4\ ECONOMIE. ilor 

Atac pe stradă. 
Un ~I1'divid rămas n('l('l1J1100t"llt Pil'llii' aeu:rna, 

11 <lta('atal:1ltă~wi ·;.\ellra între orele 8 ~i 9, în str. 
n Iteol';!!'he Ion(~otl pe -so~i;a lui Herţog A leXJaJruclru 

Femeia n.t,a.oată st.rigwIlid. <'omel'lCiacntul Si
mC()ll T{,ar.a, 00 an-€ -pl'ăvă1ie in ·fI<'Oastl'ooă, la ve
nit în ajutorul ei. 

A/l'r('~jNtl văzâ'J1,dn-se <lnWni71tatpl'in v('·nir.('ll 
cOJn.('rci:l1lt'lllni. î~i lăsă ytrtima. Gt'ăbit el smuls(' 
il i n m [111 il e {omRi i m 11'l1 şOIm 1 ,!llOf'!=I td a ~i 'd if!p ti rn 
În Înhll1ol're<ml serii. 

r n Cll rsnl lupteicTl femei.a. ~rure·!'o(I apăTa des
pcrab, ag:resoruJll'; îi diZll pă'!ătia şi grăbit să 
>'e refug'ie7Je, .el rn'11 mai ~vu t.imp >::il o ri .. !it)€l. 

Pălăria ag re""rnl uri se IlflilalC'um la polit,ie. 
Unrd"i,rin"l e îm (}Hrf'. 

"Cursul liber de seară, Arad" 
şi-a începnt al treilea an tie activitate, în salelc 
~Koalei medH "IosWVukan". Ga ~i în trecut ast
Î1d şi acum, cursurile se bucnră de Un deosebit in
lcrt.:s. La cele 3 cursurI de limba romnâă. 2 ed 
lilllha fraI1Cl~Za, 2 d,c limba clH!l..:zi:l şi 1 de Hmba 
eSlleranto s'a allliiltat un auditor tie peste 550 

,. ~~ -ti pcrSoalW. ~; ,-/ T' <>:_ C, ... ~ ~ "'" 

--- ~_. 

I<adll Oppenheimer depozitar d'e bertunr 

bt"'-cant de ghiatrl Îşi 1 ă.n,:eş te at0Hcr.el~ 
tând o fa<brică pcntm ÎnveJi:şuri din paie: 
st~cle, inexistentă până acum ~n România.' 
ca se instalată cu cde mai moderne. m" 
tomat'-cc Si unelt-e auxiliare asa că va ~ 
dcstulla toate ('crerile din tară. fabriCa ~
totfelul de învelişuri din paie pentru sticl I;J 
Î1lcepe S:1 fUllcţioneze în zilele aprOPiate, ~trţj,i 

"URSA ,un' 
~ '. ezii 

Ziirioh J8 --- desch:~dcrea - BerÎfrteam 
Ncw-Yoflk 541. ,Londra, 2424, Pa.rLs .*l05,~ g~ 
2515, Praga 1725, Rlldal}Csea 22.50, Ag;r~ ci 
RuclIr('şti .150, V;)f)ovb 00350, Viiena' OOilioa" 
stanlPilate OOOi5, /.'Hla, 
====~;:==:;================;:~~r d 

leleh Reputatii dansatori 

O L G A ŞI TEDD~~Ui~" 
cu începere de Martt 21 Noemvriet .val 
la orele 9 şi jumătate se vor f,tma 
in fiecare zi, în grădina de 'il a ,PE 
hotelului Central, cu senzation~eţa.1 

===========d=u=c~ti=u=n=i=d=e==d=a=n=s=u=rj='===J~i E :::;:1r J: 
Red~ctoll1 l'espol1snh,;~ : LAUT-.(ENTIU hai 1J 

Cetl·Zl\ipat: Dr. MAOfR. tmeş 
.~ îm 
I{)tim 
tkuc, -- ::--r 

':::::=;::""""-_"~~---..,...--, ~ ţ .,.. 
__ =S:::: _,'.~ ... ~~ 
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