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f'~~elnK-dU 1Ja4ft~ll~ ~~:~:~e Actualitatea meseriaşilor 
Lu 

OJ • 4 .... In zadar le-au demonstrat Ro-
In a nu Uham mânii, că în anul acesta n'au 
le~ avut mere prin grădini, şi că în 

comerciantilor români • 
ŞI 

a~ »Asupra Ardealului nu poate regiunea aceea numai la moşia In sfârşit, problema meseria-
arlispune nimeni, decM poporul contelui Kanlcsonyi - pe unde au şilor şi comercianţilor români, 
refomân din Transilvania; care" trecut soldaţii cu o zi înainte, în adevăratul înţeles al cuvdn
ar~ avut şi are dreptul firesc de sunt mere, - n'au fost crezuţil.- tului, bate la uşă! 
PJ' uni Ardealul cu Ve ehi u I Sentinta a fost deja dată: Ne-a găsit, cu foarte rari ex· 

Românii au oferit soldaţi1or 
e gat, pe n t r u are ali z a unguri mere, umplute cu sub- cepţii, foarte desorientaţi şi, in 

I ' arele ideal al Unităţii Naţio~ stanţe explosive şi de aici ne- mare măsură nepregătiţi pen-
late. norocirea... tru a·i face faţă imediat şi fără 

Lr'/ll4-Poporul Român are acest Şi asHel, în ajunul Inălţării sf. mari sdruncinări. 
~rept. pentrucă formează ma- Cruci, in zori de zi, pe la orele Cauzele sunt multiple, unii le . 
hritatea locuitorilor din Tran trei, la ambele capete a comu- cunosc, alţii n'au vrut să ţină 
r - nei, În casele locuite de Români, 

1
lvania, şi pentrucă unitatea soldaţii unguri au Început mă- seamă de ele, - dar noi nu le 
eografică a Ve ehi u lui Re- celui, împuşcând Românii, ori mai repetăm. 
at şi împrejurările sociale eco- cum i-a gasit, inclusiv copii din Bucuria ce trebue s'o înregi. 

~s omice pretind această uni- leagăn... străm de-a fi ajuns pdnd aic" 
Il te«". Peste două ore, patruzeci de trebue să topească în rnărini-tl lu'iu Man'" trăsuri au transportat cadavrele mia ei, toate urile şi nevredni· 

în declaraţiile făcute in ultimul fraţilor noştri ucişi, într'o groa- ciilece ne-a desbinat, pentru 
COllsiliu de Coroarlă pă comună, făcută în coasta dea-

a lului din apropiere... ca într'un gând, şi-o voinţă uni-

e%.e€e eJ(.Heo.Jive LIBERTATEA cd, să Înfruntăm in totul vre-

t
I'" mile ce ne.aşteaptd. 

t Omenirea auzise până acum Săptămâna trecută, in Bucu- Dar ce putem face noi? se 
taria cu "mărul lui Adam" sriu reşti, a reapărut ziarul »Liber- va întreba individul de pe stra

aţeva despre "merele de aur" a tatea« fondat la Orăştie de pă- dă, obişnuit să cumpere pe cre-
ftâtor poveşti frumoase. rintele Moţa, in anul 1902. dit lung, lung la romdn şi nu-

id Iată insă că unii conducători Cine nu ştie ce-a insemnat mai pe- bani gata la străin! 
l.Jnguri; au inventat în zilele pentru noi, Românii. transilvă- 1"\"' -" f t It 
floastre şi legenda merelor ex- neni, foaia părintelui Moţa, cu L lpOIJ mu rog, oar e mu . 
1 losive, în împrejurări ceei ne- slova ei aleasă şi totdeauna bine lntâi sd tinem bine in seamă 
• insteşte pentru totdeauna. venită. faptul, că majoritatea' comer-
:rl Dar să vorbească faptele... Câţi dintre noi, nu s'a trezit canlitor şi meseriaşilor români 

f,
' Se ştie acum că, în lungul în casa părintească, odată ajuns sunt oameni care lucrează cu 

melnic al îngrozitoare lor eri- - pe băncile şcoJii primare; sila- mijloace financiare reduse. 
a e săvârşite de unguri, în teri· .bisând Dumineca, În paginile Trebue sprijiniţi efectiv de 

• riile de sub ocupaţia lor, mă- »[ibertălii« sau a »Foii inte- . .. 11 • 

Un mare serviciu li s'ar faee 
meseriaşi lor vrednici, recoman. 
dându-i peste tot, atunci cdnd 
meritd şi compardnd mereu pre
ţurile cu intreprinderile romd
neşti din aceeaşi branşă. 

Spunem româneşti fiindcă nu· 
mai astfel comparaţia poate să 
fie justd şi deci interesanU, gdn
dindu-ne să plătim totdeauna 
cca 5 % mai mult, cumpârând 
la un român decât la străin. 
Să ne desvăţăm de urgisitul 

obicei al târguelii şi a cererii 
de reduceri. O marfă bună, un 
produs lucrat cum trebue, În 
mod cinstit, necesitd timp şi 

bani. Să nu uităm deci acest 
lucru spre a·1 reclama Ia preţuri 
de batjocurd, spre a ruina pro
ducătorul, forţat să-I vdndă pen
tru a face faţă cheltuelilor, 

Natural, că ar fi serviţi deo
potrivă, atdt producătorii cât şi 

consumatorii, dacd ar exista un 
factor de control, cum ar fi o 
ftsociaţie a Meseriaşilor Români, 
căreia să i se poată cere adre
se de încredere şi supuse even
tual reclamaţiile. 

N'am vrea desigur să ia exem
plu dela nefericita Breaslă a 
tipograrilor patroni, a cărei pri
mă activitate aici la l1rad, dupd 
celebrul banchet, - s'a inau
gurat prin faptul scumpirii ex· 

cesive a tiparului, lovind În pri
mul rând in toate ziarele româ
neşti lipsite de tipografii. 

Lipseşte numai un eventual 
control de calitate şi înfrânge
rea speculei, pe lângă dirijarea 
cumpărdtorilor, spre firmele ro
mâneşti de bund reputatie. 

flcestea până ar intra totul 
într'un făgaş normal. 

Dar soluţiile sunt multe şi 

bineînţeles cu atât mai eficace 
cu cât participd mai mulţi oa· 
meni de bund credinţel şi buni 
români .Ia discuţia lor pentru 
căutarea căii adevărate. In a .. 
cest scop, ziarul nostru oferă în 
paginile sale, loc pentru discu
ţii tuturor acelora pe care·j pre
ocupă această problemă, rezu
mdnd totul la douel întrebări: 

1. Ce s'ar putea face pentru 
progresul meseriaşiIor şi co
mercianţilor' români? şi 

2. Cum am putea ajunge a
cest scop in împrejurările ac
tuale? 

Nădiljduim că toţi cei che
maţi Îşi vor spune părerea, prin 
ră~punsuriie ce le vom publica 
în ordinea primirii, spre~ binele 
şi promovarea acestor factori 
productivi, aMt de necesari pro
gresului în general şi patriei 
noastre în special. 

i. mipa, f
' luI din Ipp jud. Sălaj, figu- resante·!... cdtre toti românII,: atunc1 cdnd 

: ează cu 155 de victime. Astăzi "Libertatea" are de re- prin munca şi produsele lor in
r Au rămas in viaţă, ca prin dac tor sufletesc pe martirul 10-1 spiră încredere. 
, 'nune, doar trei români. nel Moţa şi apare sub ingrijrea ~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)1 Din amănuntele ce ni le-a d·lui VioreJ Trifa. 1 
Ilflllpărtăşit la redacţie, un retu- Iar din grija D-nei lridenta 1. j pa răzile , uniformele şi insig
~iat din Oradea, faptele s'au pe- Moţa, familiile legionarilor că- nele, -:- cum a fost rezolvită 
i eeut in următoarele impreju- zuţi, vor primi »Libertatea« prin problema tineretului român, 
aîri: abonamente de onoare. dacă lui Ioan Ciama nu i s'a 
a In timpul ocupaţiei, o coloană IOAN ClAMA rezervat altă posibilitate. de 

trupelor ungare, a străbătut A' Aţ' l' D 
1 . • t d,·n .'.'dra de Sus cat spre a cerşI, ca wa el, u-om una pp, aproape III III re-, l' 

tItime, fărK incidente. mineca, În timpul sf. Iiturghii. 
~ Nu se ştie însă, prin ce im- Adeseori întâlneam. mai în Şi câti alfii mai sunt ca el ? ... 
r~rejurări, în timpul mersului, o vară, Dumineca, in drum spre 
)(iăruţă ce transporta munitii a catedrala ortodoxă română, un 
!Îăcut explozie iu dreptul morii "pui de moţ«, slab îmbrăcat, 
.. in comună. sfâşiind în bucăţi la gât cu o straiţă pentru cer
ldrei soldaţi unguri. şit, purtând Într·o mânuţă două 

"p~~II ... 

ill Se înţelege că vina a fost a
aruncată imediat asupra Româ- fluere. în timp ce pe cealaltă 
iHor, deşi nimeni nu se afla în o intindea stângaci, spre a cere 

Era În primele zile ale lunei 
Septemvrie din acest an. Sdro~ 
biti de durere, cu ochii împă
ienjeniţi în lacrimi, rătăceam 
adeseori seara pe strada prin- . 
cipală a Aradului în căutarea, 

nu ştiu cui 1 ... A nu ştiu cel 

I~propiere, .~ '" 
~ S'a procedat atunci la incon-
1,1l'Elrea cu trupe a locului ne
.",Jrocirii pe o mare distanţă 
I\pre a 4uta pe cei vinovaţi, 
aleşi unii a1nl~-Qfiţerii unguri 
e:-rau de părerea că explozia se 
~atoreşte faptului că n'au fost 
iUne împachetate, şi, fiind cald, 
~rin frecare, muniţiile au făcut 
~xplozie. 

• Natural că n'a fost găsit ni
:rilleni vinovat fiindcă nu era de 
'~apt. 
5 Dar fără "ţapi ispăşitori" nn 
trIerge. 
I Şi a început prigoana cerce-

"an leu". 
,. Prt . A durerată mă 

urmăria apOi, până u 
turghie, când la 'întoarcere se 
înfăfişa acelaş tablou. 
Odată am pu tu t afla că 

noul cunoscut se numeşte Ioan 
Ciama. originar din Vidra de 
Sus, are 11 ani, locuia împre
ună cu fratele său, prin strada 
Dorobanţi/or şi nu mânca cu 
zilele ... 

ate utin~ 

deni I 
Intr'o seară, prin vitrine. la 

chioşcuri peste tot o cărticică 
de un aspect simpatic. îmi atră
Sese atenţia. 

Pe copertă nişte caractere ma
ri negre cu .. .,P1ân,. Ardea
r .. r" •.. Am cumpărat-o repede, 
fiind vorba de Ardealul nostru, 

Desigur că cei câţiva golo- Bucuria mi-a fost mai mare 
gani oferiţi. nu i-au alinat nid- când am văzut că autorul ei 
odată chinurile foamei şi ru- este Dr. Const. ffagea. neobo-~ 
şinea de a cerşi pe ulitele A- situl conducă tOi') 1 vestitei ero
radului românesc. in ţara lui. nici fTfCl .. ju' irtl,'o 8ăp.ă-

ftcelaş stil cunoscut, aceeaşi 

ţinutd întru demnitate românea
scă, - toate deschizătoare de 
drumuri noui.. 

De atunci de fiecare data, când 
văd cartea d-Iui Const. Hagea, 
parcă simt o chemare Ia ordine, 
spre o veghe permanentcl fiind 
că într'adevăr: 1/ Plânge f'irdealuI r. 
pe urma nevredniciei noastre ... 

i. fp. 

Decorarea fOf'ilor mem
brii ai Gărzilor Nafionale 
din Ardeal: 1918-1919. 

Comana C .. ,'ici; jud. Ar.d. 

Soldat Lucuţa Fiorea, Julean 
Gheorghe, Faur Gheorghe, Ace
dea Teodor, Acedea Ioan, Budu
rizan Ni(~oJae. Bulboacă Dumitru, 
Plop. P. Andrei, Socodorean 
Moise, Zuba T.l1ie, Zaharie Ioan, 
Lazăr Ioan. 

Comuna Comlăaş, iad. A,ad 

Sergenti Ardelean Teodor. 
Caporal: Ioan Roman, Nodiu 

Gheorghe. 
Fruntilş: Vâscan Uie. 
Soldat: Budiu Nicolae, Bli .. 

dişel Florea, Pera Florea, Ro
man Gheorghe. Bărbătei Ioan, . 
Musca Ioan, Houţ Pavel, Budiu 
Ioan, Zerna Pavel, MuscM Mă-
năilă, Sel~llean Gheorf1he, Cri
şan Pave},/Chiri1ă Ioan, Boar 
Pavel. J 

!ărilor în contra Românilor, timp 
~~e peste o săptămână, iarăşi fără 
q,ci un rezultaLln sfârşit căpe
i.eltiile "vitejilor" soldaţi, şi-au 
'lamintit că, în intestinele solda
lt'\Or ucişi au văzut resturi de 
!\j!lere. Conumdnd apoi cu presu
edJterile şi-au inchipuit că o 
'"\Iilj);\ băh[,I1il natural româncă, 

Mă gândeam insă că fot a- mânătt pe care le-am tof adu
tunei., crainicii regimului de naf, ca şi c~nd aş fi presimti! 
eri. trâmbi1...au zi şi noapte re- că iJor fi alină/oare, în zilele 
zolvarea prOtm.w,ei h'neretuirri' 1nfunecate, ale suspend"8rft"Z·lt--~'-~~-.-~~~_· 
român. lnC/ldrat'fn __ -armata rului »Româ,nia' N,~--" .. . O·'tPfo'·-J1on C";ne

1 
zaI dIfIOSţ 

~ dleritsolduţiJol"" mere undeva . 
pe drum tn timpul intrării în 
~~omună. 

Ib ~ S'd ., d . "" t nUIlll c COllSU genera c. ŞI 
a a« a l oroV1CIa e~ _Inf6I.S t-icas:t'Fam parcursltl fransfei'at (,1 titular al consula~ 

Şi n'am reuşit sf--in1eleg nici grabă pagfIlHeJ"nc~ de I tulul (leneral ai României di 
odată, la ce ne-au folosit foate cerneala tip.a~ ,C.i..aj • . b" _ .... ,~ .... 

.. -- ·F ...... 

' .. , ,-~+ 

Din capitala Ungariei, ne vin 
veşti tot mai uluitoare despre 
felul cum inţeleg vecinii noş
fri să rezolve problema româ
nilor rămaşi tn Ardealul de 
Nord. 

E drept că bănuiam dinainte 
cum vor trata Ungurii pe fra
fi; noştri căzuţi In robie, dar 

• speram că, totuşi, după ce re· 
prezentanţii lor vor păşi din 
nou in parlamentul dela Bu~ 

da pesta , nedreptătile vor fi a
tenuate într'o măsură oarecare. 

lată. însă. că ungurii s'au 
grăbit să se pună la adăpost 
de asemenea neplăceri şi in
comodări, răpind dreptul unei 
populaţii de 1400000 ca să fie 
reprezentată în parlament. 

Românii nu vor trimite. deci, 
nici un deputat în camera ma
ghiară, probabil că vor fi dati 
toţi peste hotare, ca să nu mai 
aibă nevoie de plenipotenţiar;. 

Poate li vor închide pe ton 
în temniţe, sau cine ştie ce vor 
face cu ei, ca să le amufească 
glasul. 

Dar noi ştim un lucru. ex· 
perimel1tat şi la noi În Iară. 
că nici o conştiinţă nu poate 
fi arestată pentru totdeauna şi 
că toate greşelile şi ororile se 
răsbună. __ " 

NicVVngaria nu îi va putea 
/injYfn tem~if: p~ veac,. fiind
p va trebUi sa le deschzdă cu
'rând. dacă va continua practica 
celei mai odioase- inchizilii • 
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Notiţe din câmpul muncii I P.ăUf1. P.ă.uţu .. O~.selLv~to~ • r 
Cu prilejul deschiderii in Bu- nificaţia acestui mare îndemn Coloniale. Delicatese, Aro"mate I fne.SSe"'La.~Lto~"" ~L CO,me'\CLaft.tLtO .. ,," %.O.m.&f\i: 

cureşti, a unei cantine pentru cuprins in cuvintele: - -
lucrătorii din atelierele Griviţa "Mergeti numai pe drumul .. La ~aunu.l de Aur. "' Reîncepem astăzi sub un cli- Pentru atingerea acestui scop9no 
C. F. R. _ D-I Vasile Iasinschi, muncii". ARAD, Vls-a-VlS de Przmarza mat mai promiţător, înfăţişarea este o singurel soluţie: strdnge_'ala 
a adresat lucrdtorilor printre al- 10 paginile acestei gazete. cei Telefon 22-63. preocupărilor de fiecare zi a me- rea rClndurilor şi luând exemPlujrrad , Coionialc, delica/ese, ceai, rom, IiqulUr, 
tele: următoarele cuvinte; înhămaţi la susţinerea şi fixa- betlfuri, brânzeturi şitol/etnl de seriaşilor şi comercianţilor noş- minorităţilor. să ne călduzească, 

- .~Muncifi, pentrucă numai rea rostului ei în viaţa de toate Mâinii C,J pnţuri modeste I tri. O singură deviză: ~nll 
prin muncă se poate cAştiga zilele, - (lU propovăduit aceJaş In ace5te timpuri aspre, În Românii să sprijinească induso,l=1 
şi pâinea şi existenta, sănăta~ indemn: muncă cinstită, pretu- Firma aceste ceasuri de veghe stator- tria şi comerţul românesc! 
tea şi onoarea. tindeni şi oriunde. 8 d' ni că, a fi b:tn român, să însem- Din partea noastră, ne vom! 

»Tara a pornit astăzi pe drll- Scriam În articolul "Ce vrem?- ere n a n neze şi un sprijin efectiv, după strddui să publicăm săptămânQl,~~i, • tiI" ~ f . Îal, 
mul dreptălii. Vă asigur că apărut in primul număr al ace~ posibilitate, a industriei şi co- In aces oc, o lsta a actonlot 
este numai drumul muncii. stui ziar următoarele: merţului românesC'. reprezentate productivi r~omân;, pe ramur't fii , de activitate. /ll/{ 

Pentru această dreptate ati .. Cultul muncii, ordinei şi al fextile şi măruntişuri, stofa, prin meseriaşi vrednici, hotărâti D e 
suferit. pentru ea ati murit. cinstei il vom propaga, dân- mătasă, pânză, cârpe de cap f . t .. â esigur Însă că cea mai bun1iku i şi tot felul de textile. _ a ace cms e muncII rom neşti recomandatie e vrednicia lor Ş.ao·h 

La inceputul in care suntem du-ne seama că numai ridicati Preţuri moderate. prin produsul mâinilor lor. cinstea profesională. t";[ , 
astăzi, vă dau un sfat: lubi- la capacitatea de a concura A d BIR FI" II 

,:;u:I};7f;~ :~i~;C~~!%i'''ire~:! ~;:~:~: I uOm pulea birui şi ra. u. ego erd .. 62 t]~jl~IUI,!I!!iI1i!1[iIl Călăuza noastrăt~; 
La Lăcătuşeria Barbieri f fă, p 

să ajungem un corp falnic cu Aşa să ne ajute Dumnezeu! Intreprindere de lucrări cu 1'all 
'care neamul să se poate mân- De atunci nenumărate îndem- Ş t efa n Bul b o a că geamurI. - Cadrări speci- Ana Axentie e /lC 

dri. Ascultati de superiorii, car.l nuri la muncă, cinste şi onoare măşini de gătit ale sticlărie şi porţelanurl Calea Aurel Vlaicu 18~t fi 
vă iubesc şi prin cari statul au apărut în aceste pagini. ARAD, Str. CRIŞAN No. 1 Arad, Bul. Reg. Ferd. 43. M1olorad Ghl'Uchl'Cl" t,'Il~: 
legionar va face. pentru exis- 11stăzi, vedem cu bucurie ace- , 
tenta dv., ceeace nu s'a făcut laş îndemn venit de sus, cu grijă Str. Bisericii (Gaiu) 1~ 'n 
niciodată până acum. părintească dar hotărâţ întru Ilie Moţiu D-trie Manea BĂRBĂTE~~~1 ___________ îmblt 

, Mergeti numai pe drumlll exemple. Textile Piala Avram Iancu B-dul Regina Maria 8 Croitor; pl. domnL rrăeşl 
1~' ŞJ 

muncii«o Ştefan Coroban r~'j-t 

t~r~e;!~~~c~~vt~~arn~e~~~t~es!:~ E\t~f?:rEtE S}\F:rJ\~jl}\~Il] Str. Vasile Goldi ~'~ 
Firma 

Bălasiu .. 
Prăvălie de lextile. 

,Execută după comandă or
nale şi prapori Bisericeşti 
B-dul Reg. Ferdinand 50. 

Pământul ţăranului 
Prin ziare s'a scris că Un

garia are de gând să anuleze 
reforma agrară din Ardealul 
de Nord ramas ungurilor. 
Informaţia asta s'a dovedit 

a fi mincinoasă, pentrucă un
gurii au găsit b solulie mult 
mai bună pentru a pune mâna 
pe pământul tăranilor români. 

S' au gândit ei, că (). lege 
pentru anularea reformei agra· 
re ar atrage atentia tăranilor 
maghiari din Ungaria, care se 
gândesc de mult să c-apete pă
mântui- cuvenit după ori ce 
lege, omenească. 

Şi ca să înconjoare aseme
nea discutii delicate. care tre
zesc pofte oprite în Ungaria, 
guvernul dela Budapesta a a~ 
nulat mai practic reforma ag
rără facută în România. 
. Aşa, peste noapte ungurii 
go-nesc peste granită pe toti 
tăranii români, 
. Sate intregi au fost; astfel, 
golite de români, pământuriie 
reintrând În proprietatea foş
tilor stăpâni, adică a grofilor, 
Câre sug sângele poporului ma
'ghiar de ;05. 

Dar există încă O dreptate 
nevăzută în lume, care cade ca 
trăsnetul loc mal' atunci când 
'te aştepti mai puţin. . 

Trăsnetele acestea au să-; lo
vească pe nelegiuitii dela Bu~ 
dapesta, care au luat bucata 
'de pâine dela g:1ra afâtor fa~ 
mllii nevinovate.' . 

Francisc 

Martics 

riu fost depuse la Tribunalul 
Ilfov secţia notariat, statutele şi 
actul constitutiv al asociaţiei 

Pro Transilvania, alegându- se 
urmdtorul comitet de direcţie; 

Preşedinte al asociaţiei d-I Iuliu 
Maniu, vicepreşedinţi d-I Gheor
ghe Brătianu şi d·l Ion Miha
Iache, secretar general d-I Gh. 
Dop şi casier d·1 ing. Ştefan 

Mihăllescu, 

11deziunile la această asocia-
ţie vor fi adresate secretaru
lui general d. Gh. Pop, fost mi. 
nistru, in Bucureşti, str. C. 11. 
Rosetti No. 32. 

+ 

I 
NOTIUNI TECHNICE 1. Cheverişean gâ 

B·dul Regele Ferdinand 3 ora, 
Purtat aproape trei ani prin "ndanthr~nblau D. L. B. Plv. ___________ -I'iflil, 

temniţe, »Cuvânful« a ţâşnit din fem f. f. E8le cel mal nou co- Si meon Stupariu va, 
nou la lumină, sub soarele le~ , lorantlndanlhren albastru scos 
gionar. d~ curand de 1. G farbenindus- Str. Cfişan ~col()' 

, • A tne a. g. care se vopseşte după Gh. Mocuţa r.ă/s·mu .. , 
. Nae. Ionescu nu s a ma~ lI1tor~ procedeul 1. W. Este un colo- ~ .., 

dm prIgoană, ?ar !ll0.ştemre~ lUI rant foarte buu pentru combi- il IUl 

a ra.mas, ca ŞI ammtIrea lUI ne- natii. Rezistent la fiert cu No, B dul Regelele Ferdinand 6~ 
mUritoare. OH, la al bit cu N a 2 D2 şi cu 

,.Cuvântul« este al doilea mare N a O CI. F oarle rezistent la Croilor; dame: 
ziar românesc, după ~Universul« mercerizat şi la vulcanizat I Gh h Budean 
fiindc.ă "Timpul" lui M. Emine- Cu acest prodUCi se p~ate eorg e 
seu ŞI celela.lte au fost o şco~Iă, vopsi lână de pl asmă (Zellwolle) Piata Avram Iancu 11 ,"" 
dar cu gramţele, legate de tIm- perdele şi ştofe pl. decoruri • o.' 
pul când au apă~ut.. . (Vorhangdecorationsstoffe) mă- Ecaterlna BudIU fte.s 

Cele .două marI. ZIare, insă, ŞI tasă naturală, cât şi bumbacuri St I G D J 
am mal putea adauga »(jazeta şi mătasă artificială r. . . UC, NOl 

Transilvaniei«. sunt tribune care Cel"! echl I - bJ B G Q.st ' 
au pregătit viitorul unui neam. 1 on mar nen au .' Comercianti sticle: . 

Duminecă s'a desfăşurat ,la. . . N. Tot un produci, nou 1. G. ------....:-.....;;.,,:,.;....;;.,,:,.;:....:....--iI'edic 
udapesta o mare, manifestaţie "Cu~antul« a fosţ o UnIVerSI- colorant marine penlru mătasă I.oachim Tulbure r 

tate lIberă, d~ o ţI~ută întot- aceta/ă, dar mai ieftin, egali~ ar 
anti-romdnească, la care a par- deauna academică ~I .sobr~.' c~ zeazâ bine, şi are o nuantă B-dul Reqele Ferdinan. câ 
ticipat în special tineretul în nu- un grup ~e gazetari ŞI scruton Marine verzue. -----------~te l 

mM de cca 5000 persoane. consacraţI. . Crombeize M. G. Acest pro- ~--M-o-a_r_ă-d-e-v...:a~m::...:.:.ă..:.:--Stfe, * Defu~ctul Nae I~nescu! şI-a duct este aşa zis o uşurare Petru Mezei lai Ţ, 
După () telegramă sosită din făcut Zlaru! după Chl~ul ~I ase- de vopsit in materialele de lâ~ . ~". 

Budapesta se confirmă că din n~a~area lu~, adică s~mn ŞI dârz, nă amestecale, ca şi cu lână cu Calea Aurel Vlaleu~ 202' /lat) 
Gherla au fost expulsaţi abso- VIZlOl1~r ŞI. drept. Judecător al bumbac, cu mătasă artificială ___________ tep, 
lut toti Românii. oam

p 
enfllţ~~1 ŞI eVCemâmetnlte~~r. • sau lână de plasmă (Zellwlie) Depozite de 'emnede #et !tă C * ' ro ~ 11 e ~ uv n u Ul s,au Acest product este un praf gal- Ştil 

D. dr. Emil Mantia, noul pri- adev.e~lt !oate, după cum s au ben care se disolvă foarte uşor Petru Tămăşdan<- ~ re; 
mar al 11radului, şi-a luat Joi I împl.I~lt ŞI cauzele pentru care in apă caldă, ~i rezistă.in ~pă Calea AureJ Vlaicu~qim 
postul tn primire, după ce a de- a mIlitat. . dură Se mal1lpulează malnte --------~-~,rum 
pus legiuitul jurământ, în faţ" Dar Nae I?nescu a avut ŞI o de VOP.Slt materlalu, ~enlr.u ca M Pâncotan 
d.lui prefect dr. Ilie Rotea. I mare decepţie, pe care a plă- să obţ1l1em un VOpSI[ plin şi DI. 
..... tit-o Ţara atât de scump: Se egal. fiind foarte bun pentru Str. Mircea cel BătrâM şti 

P ă · t ştie la ce ne gândim. Desamă~ aparat'ind 
resa german. prm re care· fo t t t . El f .. h' ~ . f" 1 R l' R" glrea a sau Urora.. Se probează astfel' materi ee ro~&ee n.ca: 'utar 

seml-O ICJOSU "uer mer uo.sen- A tă' • ~X CAt It' - Gh Z A. 
zeitung" observă cu uimire, cel S ZI, l~;)<l, ~. uva~ u « es ~ a~ul b:ne curătat vine 1/2 oră ma· arna -Imă 
Între cei 46 deputaţi din I1rdea- orga~~l ~lşcărn LegH;mare ŞI ntpulal la 85-9:>'c cu acest B-du1 Regele Ferdinand 44,.Apo 
lui cedat se află 2 germani şi decepţIa n are ~ă se mal repete. producf, spălat ~I • usc~t, p.~ n. 1 pUI 
şi nici un român. Spunea odată, Nae Ionescu, la vopsit, la culc;>rl lnchlse; a- Pan'olar. I 1 ~ 
. Arad: 7S % Chrombelze M. G. 4 % ___ ""':'-=':':':'::"':"="::"':"':' ___ lasca 

.*. . .. Nu sunt leg-ionar, fiindca sunt Acid acetic de 30% (6 Be) la Gh. Hica ,J/ifie 
In afen"a of.clul.u prea bătrân pentru calitatea a~ culori deschisă: 1,5% Duis- Str. Vasile 6utdiş li-e si 

judefean 1. O. V. ceasta, dar eu văd şi simt că burger natr. suit 1% ~Leonil ----- . 4., -iArăI 
vine statul legionar"... O 16sung 4% Acid aceUe 30 % S" o Băt A. _. 1 

Ni se semnaleazd, faptul că Pentru care a răbdat temniţe (60 Be) lJTIIOn rana -- laintl 
lnvalizii de răsboi nu şi.au pri. şi s'a dus inain1e de vreme. Dar Se bagă materialul la 40- Sfr. MefianuiinstJ 
mit Încă lemnele de foc pentru a rămas »Cuvâ.7tul«. 450 c lăsat 1/2 oră să fugă, p. n. =~ctat 
C
are. sunt ~Jndreptăţiti, conform r. r. aranjat 2-4ro Metachrombeize, Rofa,.;,,, iPer< 

--------------------- lăsat Încă Iară la 25~c p. n. -------.,;..-....;..---- j • ~ 
regulamentului. DAN TEODOR spălat şi terminat. La vopsltul Petru Mihailoviciu t Pr 

Ne facem ecoul acestora, când lânet se adaugă şi Acid aceflc, ) \Iara 
cerem telor chemaţi să bine- lnstalator de apaducte şi se incălzeşte până la 450c. Str. Bisericii 121 (Gaiu tie i 

vofască a interveni la locul în şi canalizare manipulat numai o oră. Resle.ranle: L· 

. drept, pentru ca invalizii şă-şi Arad, Bul. Reg. Ferdinand 50 Emil Odia,ia B . t" 
poată primi lemnele, acum pe Ion FJorea N ucureş 1" " .. 
timp fr.umoş, cu spese mai pu- Văd. lui Coloman TR. CRISTEA. ~ Piata A IancU .Mo 

Beuturl Str. Biserlc11 20 Gaiu , /=-1 .. cret 
ţine, ,să nu păţească ca anii tre- H t T Sfăl Vichentl"e ar mann ., averna" f ,. !perE 

Croitorie ·pentl"h.. rI_omni q,,1 .. cuţi, Câfld prl lemnele inlnt 

dam'e"'~ -:--O" ... ''6j,unul CI' CitlOUlui. Tâmplar Str. Dr Raţiu 46 PAVEL PECICAN.PiaţaA.I·aucll m 
GIUVAERGIU. Ceasuri mo'. • 'pozi 

ARAD. Tip e i"':··::- ,. Teofil Zbârcea . e pt. perete moderne .Provincia" Izea2 

~dul.! Reg. Ferd. 1. No. 5. Bodegă'" Strada J. Gh. Duca Tâ~ A. Mllrll~anuJArad, Bul. ,Reg. Maria 26. P. FICA - Bd: Reg, Ferd. 63.()Sf:c~: 
,. .'" . ." Ziar de ~nfGrmaţiun~. :Apare c-...u.a...a.upliml.lllt .. AR~daoţ~ş~ Administraţia. strada Vasile GoldiŞ No. 6, Arad. Girant}nă, 1 . '.~ Timpul_ Transi]vaniei. responsabil: E'fI.i!.l.?~latlU •. Pretul a~onamentelor: un an: Lei 160, şase luniLe! 85. Pentn,IJjrme Lei -300. Autorităţi şi intre- .'a ~ 
....;==================-!pr!!&n~d:e!.!rf~L::e:!.i =600. S(l,enli ŞI lucriltorIi Let 120, Abona:nenlele .e pllUesc Inainte. Anunturile se primesc la administratia ziarului. ·f p 

~,' ":0.. .• Concordia_ Gh. Munteanu. Arad . 
.' " i.· 

1"-'- \ ~ 
... 1 ' ' . 

. " 
,~:":'~_._~~~_.~ .. ~·~:~~;:::~~:::_ .............. ~~;;IIII .. 1I1i1l1i .................................................. __________ .. ~s __ 
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