
"-57 E 

.4nuJ II -
ABONAMENTUL: 

,. -.... 
........ H. 

... "" hNtf , 

.... r •.• 

300 Lei 
USO Lei 

75 lAI 
~ Lei 

::= 

TELEFON Ho. 750, 

ii!Pim-

ZIAR INDEPENDENT 

11',j 

REDACŢIA SI 
ADMINISTRATIA 
Str. Românului 1. a 

z 

Inserţlunile se primesc 

la administraţie şi I:i 

A\":9ntiile de p-.Jt-ilcltate 

."IiUIIii __ i 

j,Mica Antantă vrea să sugrume Ungaria." Agitatiile studentesti continua 
- Campania de bârfeli a guvernului maghiar. _ BUCURFSTI. - Stl1dcnt:meJi uniYCrsit.lrIi 

s'a Întrunit Si!lmbiHă după amiazi lllând atitudine, 
. C~l~d a fost vorha de propa~andă mf3- 1 chiar în zilele trecute au constatat h fata 10- ~i de ast:hlata pentru numcrus dausHs. SâmMtă 

gll1ara In stn.'.matatc, guvemele din Budape- leului ('â în Ungat1a nu eXista spir:t r[lZ.boinic inainte de masă 8. <l\'lIt loc la facultatea eLe medi-
sta -,,- rC11;::ţl0n are sau democrate -.- au şi Ungurii nu se prcg[îtesc pentru vr'~) acţi.;:- cinit un grav incitlcnt. La unull din cursmlie ace-
f t t td .~ . d d stc i facu-lt{lti, studt:nfl eVrei au fost somarl să os .1rI o e"un.!a .. ~xtrem e. prom. pte. Şl e ne armat[l, ci unicul ICi;- .crând e S[t-"j refacă d P - ~ ... păr;hească y.a la. c\'rcij nctlân d ascultare acestei 
arOlCC. az.1I11C)l Incruntati a Vlstepel ma- t3ra". sOl1wtii s'au produs îllC~îcrări; lin stlld~nt evreu 

ghi~re a~ putea, spun~ c~t ~e .mult C'O'~l[t sin~- i "Mica Antant[t ar dOri S[l sugrume Ung:l.- rt fost crunt bătut. Mblisterul instructiunii a dis~ 
patllle dlplo11laţ:lor ŞI Zlanştllor oa:Ldentall. 1 ria înainte de a se ridi('a din sllfcrinţt:, fiiTld- pUs sm:p~n.darea cursurilor. 

Cu toată valuta ma.ghiară - sdlZut,I, cu 1 că se teme de milIoanele de ut1~uri cari au! n. ministru Angheler.:·,:u a convocat pe rec!o-
toate chcltueli1e inarmă!nlor ,absurde, guver- f>ost înglohati în masse !~(Wt1pa'c'te ÎIl statc:.e rii univcrsit[lti!Or din tară la o Gonsf5tu ire' în a-

I ..... F," - , ceast{\ chestie. 
nc)"e din Budapesta s'au gândit mereu ,la ce nou formate", ,. 1" CLU~. -:-- St~](.!,entii crc~tini nu s'au prezentat 
z:ce srrci.n.ăratea. Gazetari strcim, dintre cei Zr,arul englez "Dajly' Express" dcaseme- I "a cursll~l ş!~ <'U mdemnat chiar pe stuucntii e\'rej 
mai cu faimă au fost" cuc eri ti" pentru i nea a fost •. câst i g<1 t" pentru cauza npg-hiJirtl. I ~a aceştia sa cerceteze cursurile. In urma ahSC11-
ca·uza Un-gariei "ciuntite şi martire". In CO)0iJ11c·'e acestui z'ar Budapcstl piasi:azfl I tflrii dc:monstratjyc a studclltrmii creştine s'a uis~ . 

" , pl!.' suspendarea cursUrilor !}i s'au cerut instru-c~ 
Unul dintre ultimii "cuceriţi" e gazetarul Zi de ZI Ilăsh,ltii Şi calomnii b adre~ I~ornâ- ţiuni dela Bucurcsti. (Rador). 

italian 01ulio Ben e d e t ti 'care ocupându- niei. Călatori imaginari eng!€zi iSC~lksc ve- .2P, 'ţ JW$ . . . - .... ' 
se de actuarlia situ!aţie a Ungariei iscăleşte în nmul o11garhl\or ung-un furioşi că nu mai pot 
"Giornale di Roma" un artIcol scris de bllillă- exploata mişeleşte ţlirJIl'1l1ea 'româl1:"~:lsca idin 

'aPt ......... 

O propunere de moratoriu pentru Germania" 
seamă la Budapesta de vr'un, furibund mag- Ardeal. 
Hal ungur cxpropriat ÎIl vre-o .regiune -grasă Şi totuşi Cng"ril se plftngc l11c~eu Lel e 
il ArdeahLlui. c'a1omniată de statele iv1icei Anunte, care :~'o 

; Nu vrem s[t discutăm CâUl ostcnea!~t şi lasă S[l 1·ritlască. 

1,B~ho de Paris" publică conditiile sub care . 
s;uvernul francez e grtlia, s;l aCorde OClimaniei Ull 

moratoriu. Conf,oiTm acestor conditii, Germania 
ar putea dlpăta ltIl 1l1oratoriu de 2 ani pentru 
executaliea oblig,a ţ:ilor sale do repara tii; f' raiflta 
cere însa, 'ca guvcn~u:l din Berlin să se for.-oscas..::ă 
de aceastii pauza pel1tm emiterea unui Împrumut 
international; industria mare germaină ar trebui 
oblig:ată să subscr:c la un împrumut forţ.1t 'de 3 
miliarde mărci-am, d;n care o jum[ltate de mili
ard să ne întrebuintată pe·ntrtt stabilizarea cursu-

:. cât aur va fi cheltwt guvernul mlghiar prin ~.. v. $ _Ali'. "rA'" AA • • : L·eg3ţia sa la l?oma pelllru a-i i 11 o 'c u.l a dhu' 
~ Benedetti at{tta simpatie penl'ru t":lllza ma- Cooperarea militară ger mană-rusă? 
: g,-hiarăşi atâta unl r;.em;)tivat~l ':.:otltra staW!u; Zia;'el{} din Riga pn.bliC'ă ;;.th,i din Rr','ul "1 
:. român. )lo';lXwH, <,,a'r.e fa{~. mlllzi-e la o ('ooperare .mi.titaJnl 
:.. In ,.Giornale di Rotmt" dl Bcnedetti Slcrie ;;;.Lrâ.tL"i,i int.re Ttu.sia';'Î Gel'IU.lmia. 
I ' Con,>,-[lollJentnl 'lul "Hijsk\i Kl1l'ier"ilin lk·-
: că refacerea Ln[ancÎ e împiedecatrt de caJom Y'l.1. ('l'(~ili:l a;;;ti ('il în t'€Hx'ull'ile rliplc,Jilnatiee PB- hlj miîpcii, iair n<:sht1 de 2 miIi arde şi jum[nate 
: ni lle răs.pândite din Bucureşti, Praga şi Bel- I t(jJJ1j!~llj{", nn exi".,tă. niet {) Îlllcloială eu pl'ivke la 
:- grad. 1 existenta. {'lanzelr.l' 'Hlilit:H'e >:lecretc din tratatul Guvernul francez declarii. că, în aceste con-
I Scopul acestor calomnii - snie Zia-rl'i- din Hi(lîp'pa.lo. uiti uni, ca ar putea e\;ibera venitul ll;ajurilor for-

pentru plata reDaraWlor. 

: tu') itaJian -- e s~i pun~l UllgHia înimposib'- 1:'l1 oohilllb de tdC:glfH.lllC al' fia:Yll1t loc ile nu- tate pe care le detine imomentan. franta. se \'a 
: Ilt t· A~. . ~ d- ~ ,.. '.' .' p . r~1l1d înt'l'e HCl'li11 ,;,i '\[rJ:"e<}\")l şi pl(>e<1il1()a.dnuhli d . . A • 

I ,a eu<u'l: a-şI l~' CI~ 11!11 n11Slthf10a III Lurop<~ 13)'I(;Jl'kdorff.Hant7.<l'll ,k1 Bmlill,3r fi in k-gătlll'ă cons i era Ca .!Jroprhetara acC\Stor gajun atat t1tlll) 
~ centrala. Aceasta mSlune a fost recunoscuta I {'li o a~·.t]lnn:e {~(ml·nIlă a (1(,I'nlH'nif'i şi 'a Hu>-li,.i î'n- cât lJjU va. avea siguranta rcară de a-şi vede,a ce-
: şi de catre Puterile Antantei ai .l,,-<lro-r ddeg.aţi ; dropt:1tii {·O!\.tttJ {)('ulHltin'lwi tr,\I!i\O('Z(' 'Lin Hull.r. nc:rile ei sat'sfrtcute. , 
j' 
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SPRE MÂNĂSTIRI. 
Orice ci~;iltOriC, afar;l de. cea pe jos, e dupii 

mine o călătorie De picioare slră:ruc: al ave3J \.(\ 
îndemână curwaU::'1: unu.i tre>1l, roatele l11t'Ci tJrăsuri 
sau picioarele unUi ca:I , ÎnsCamnrl a merge ş.e
zâlld ~i " Vltldca numai ceiace ti-se dă, na însă şi 
tot Cţ} ai voi. Iat.l pentru cee:u şi tâniÎn~1 meu 
tovarăş de I::itlatorie ne hotărîr{li;n al merge pe 
Jos peste munţi şi în ră.~az, dela Piatra pftn'ra 
Doma, l{~ând la o parte dn-unul mare. 

In z'.l1'a d>c 6 lulieeralm gata: cu alte cu\'intl~, 
a\'catm tvat~ treb-uinCÎQa!seLa de drum aş.ezate În 
o boccea de forma unei raniti soldătcsti. lcg-atc 
la spate. prin ajutond UI1(;,r curele -ce se în-crucl
Şau De 11iephvl nostru; la ş.nLdul st{lng' câte tin re
\,{)I~ver, În d,T·e:wta dtc -un has.ton s;în~ltos, Si la 
Picioare opjn!..:i de piele roş',c, Ic~atc cu sfori ne
gre de htllă de i,::<~\pră,care ne Îllf{lşllrau în spi
rală pulpa pân~t la genunchi .peste un co!tllln ne~ 
)';ru de lână vrâst,a,t cu roş. O pirărie neagră şi 
lUare putea. Ia n~yue, să mă apere şi de ploae şi 
de 'SOare. Tovarăşul nK!U. în lac de pii\ărte, avea 
PC cap un ch:piu d·c uniformă. ':'ar drept stra~!I 
nlai gros de liin[t cra Îll1briÎ:Ca:t cu o \wm!'hcrcă 
ue do-e alb. 

In revărsatUl: ZDrilor pleca.r:ul1. 
DeocamdaMi \trehl:~a~l mergem ·~Cl All11;"~. 

Fiind însă Imai diftaillte hotftrît între noi de a 11C 
feri de drunml ma:re, nu cunna,,;>team o p<)tf~că sau 
un drum mai Si::urt pentru tinta noastră. Aj\m~e
sem la barieră. NiCi un sl1flct de om nu era indl 
deStept; 1lHm3.: c:'l.tiva cân i, prea harnki poate, ... 

, Îşi Î{lCe(1'U datoria b,lt.Îlld la noi, suu-- mai bil'l~ 
zi{ - ila neobişnllita noastră îl11lbr~1c{\lnintc de 
drum. Oricum Î:nI:{I,ell g~ts.eam de V;lJ~1 pe toyară
şul mcn,car,~r avusc ciudata iu'CC de a m;vita 
stra:ci:e de sublocotenent cu opinck, hastonttl şi 
boo.;eaua din sPate; şi -ma si1cam a-l ia~c să pr i-
ceap{t că numai pcntrn d.Însu-l facea'u c:111i j atâta 
g{t!ăgi>c. Aj)n~ar~!Il1 b stânga pe !)rundu[ Cucjd'u
lni în spre 1 hl.rmăn-:s ti, filr;1 să ştim da;;[t am ;1-

fl)Ucat binc sau r~lll. NarooCul Însă tine -cu drume
ki'; la Glţ:va pasi, .pe prrspa unei Ca:,e albe, gos
pndar,ul şi gospodina d:urmcau dt1~i subt o p!'8.'PO-
111:\, lipiti unul de altul j'k'\llt.rn a Plitc~ să infrunte 
d'uP:t S{)cotjnţa mea, r[leoarea diTninctii; ,..:ac:, 
deşi în 1 lt.!ie, dim;nea ta din ziua de sase era h)
tuşi destul de rcve: ei d,ormeau dusi l:Ii se lell;'-ll1all, 

poate, in Vi~)llri ferkit~~: noi .îns:\, ~i mai '.'lI sal11~t 
eu, LlJ':<1 reS!x::::t pC>lltru toate 21~est,o nim'curi Si 
fără llid O C·er{'ffiOl1jC, m::i- apH'\p.;ajdc d:1m;ii, ri
dh:~!i eli hiîtul phpoma de Pe nasul gospodaruhti, 
.care t.!o.rmca la ,m~lrl?:inc'. îl Împ i1l't:ei I)U(ll, îl tre
zii şi. mra a-i th bUIl,lc\jm'ncata CCI} l)ut!n. il În
tl'ch<li scurt deSopredru1tnui la Alma-:;. Foarte rar 
se Înt;:Împl[l c.uh'a ,<;3 vacEI {} H~ttrrl mai doc\'~'lltă 
c(:dt aCea a om111u i meU: tin psiholo~ ar fI ~cris 
volume Întregi: eli însă .cred dcahllls a s!'I'Une cii 
e p"ihD'o~'..:este, \·orbjn ... l ~-.. de mare inTeres 
inf:lthQ:rc:l \lud fiR"llr i ce tre(c, dela nuânca Ii
ni,.<;te a unui .,-;()mn fărit Ulei ~rii:i. lw izh:t.(}<lrea în
tip:'lrire a unei surl'}rinucr i. Ceiace ,)"a pţ;trccut 
atlln<:j În suf'î·~tlt1 lui a lcrst desigur mai iute de 
I~ât fulzcrul: dcstl~} cft, cu Il:~tc ochi de chnă ori 
P1:~i tn'lri dc::,H ceice .poate-' ayca de 0bi:c'u. c.a 

o iatrl ltirH~~l şi spărictă li! ne.ptlt<1ndu-~ lamuri 
de un-de şi cum r~lsilr~sem lwi a.sa ca din pIl.mallt, 
se uita la. l1f.)i, im~lsur[tndll"'nc cu pri\'irea-i âvă
cită de SllS p,Îna jos si înd·d;ându-se tot mai tare 
SPre par't::te, caşl cum ar fi voit să scaPe de o ve
d.enie supar:\toarc. Biata femce,strâmtorată ast
fel şi bll~ma,că de somn, Începu a se întoareewbt 
oghi.nl şi a inga)rna vorbe ndnţ61cse, care .nu ptl
teatb fi dt:;;;it nişte 'puternice Protest~lfi CD11ju
gale ... Pentru a s.t.1rsi Illai iute cu toatle a-ce..stca, 
il Întp.:;l\)...i încă o·datft r...e gMIJ)«ldar despre drumUl 
la Almas, 

-- Pe a.ici. lle raSp1lJ1st: el în ...:el.e din nrm;l, 
aT:H~llldll-nl' spre deal: şi S!)fC acolo apllCar[lm şj 
noL 

De sigUr C~l spărietul nd<tru ciceronc ne va 
fi urmat mttlt{t vreme CUl)rivirca. Noi, Însă, UU 

ne ll1aiuitaT~lm În'ditnH, .... '>i ne l\.rmaram drumul 
ne l)rundiş. s;Irind ca. n:ste capre lK1stc. bolo"ani, 
cursuri de a~)[l, b;-lil'ţi si g!oduri. Dimineata er;\ 
m~lrcaţă şi ne vestea o auevflrati'l zi de Iuţie. Nl~i 
Un lIOr nu p~11te,a subt aRhastrul c\..'lTului adânc 
şi I·impede ca ochiul unei k'l-..:joare. Tnat stclde se 
mistlliril şi cel ll-t:!t d,h~~l Îtldra!znc:\ţa srea <li cio
banului ma.i Îll.fftmÎ3, din când în dnd, valnrf\6 
(k .h.lIll infi tran\.klfir~e,clt care ZOrile inundall ră~ 
s~1r:t111 dcp;irtat. Ni~i un v.lut nil mişca aerul: si 
~n't[ll, in 12wuri':c de am, shltca tot aş.a d,e l1e
dintit c:lşi firul ue i"rbă din f8netcle înflorite. 
Roua a\'l'l. il'f~'ltÎ'5a'fea unor m~u'găritarc . .:e m.l !
ştcntatt dcci'tt o rază de soa'l'e !:'j}re a se schimba 
în stralucitoare diamante. Umezeala ~H răcoarea 
l11'ni!~ţ,·tii d{\tl c1U î}ltre~ii firi o nesplL<;iî frin~('zi-

... 



~l 
.j 

.. Peli! ParÎSkll" C il1f:lrlllat la ft:l şi aJaog-ă, 

CI Dkll11]'! frallccz a fCJ~t ~\:()modat propullcrilor 
lui !\lll1ss<l]'.n Î ,,~~ Conferillta din Paris. 

Da'::t G,:rmania ar refuza să pr:meaSc:l ace
ste conditiulli. caracterul mtlsurilor de retorSilll1e 
în r'.~iltl1ea T~lIhr. va fi moulîicat şi aliaţii vOr 
crc:: În accst c~lIZ în terito\,'ill: OCllpate organe 
eCoT10tni':t: autonome, identice ClI al'lc!ea create 
în re~itmea S'lar. .. , $ n •• .., ..... 
Cum ne pierdem oamenii 

,d.e N. IOl1GA, 

.\ i"i, la l';mt(ma."·:)~lX-Ho~, ,1'111 primit, ~~-
('lltlll (·,î;t{IY<l zilo \-(\'*'<1 mOI'ţi,i, 1a VI'C-O tll'ei7A'Ci ne 
~lli nbiH Il; ('nmJloiitoI'1I1u:i ('a.~t,r1,şlmu. 

( .{' fi f~,~t Ca,"tl'i~an'n )\{'nt.l'll .tn"n2i('1l 1l1lClIlel'lll-l, 

nu lIn:nl!l,j pentrn <'0a rom:ljl('lt~ă, aK>,E%"ta ,,(' ya 

y('dt;j l1):11 tîm1in, l'â H'd , ,pe Hngă l\l~~I'ăl'n(' llli 
(':iIi' i :111 t'o"t ai'(Iuhl1t(' I'n il JHbn(,11 '6IllotÎ(' - ~l în 

'-;Il'a tr(>nl'tfI --o :'\(' "OI' (·\tll{)n,~te ;welett mai Imilo]'i 

1:1 "I.n' 111"11:1 în ti'mpnl Ilin '1:!"llIa, elw1tu1ill'fln-şi 
fi'I :-;1 ,,;'11'(,1'(' ,Ilo 'l'a'll ult.i"1!I!'l(> pu't>rl'l - şi .~ ,ştia , 
ei! :nf'are! - p011t'r'n ,1 nil liî~a. n(>li'~l)]'iî\'it.(\ ht\'l'il-

nli C.plemailnl~(.mll:I.I.(.iLle pll t,(11' 1 i h"i ~'r(,:1t0a 1"0 
l'rieten ti, d înşi~i m\lzi(~wnţi ,t1'e t,lllh'1nt, \lIn, V1l1-
1 'P,'>.l1 , 11~1 Si'11101l1,i:-:, rlt' elonă 011i ,di~til1l:-: ~l 1)]'('

:tll;\1J .. 'Ern",,",('ll", wil"hpsc 01\ :1irl~ncira,ţ.ic 'rlo ,lege\lllkl 

('('\:Hl r)inrtal'f' tilll:ll'1d Hm1lltll H fă~'nt. o i1l1l1)J'C' 

... i;,nantă (ypc~'a eu totn~ ~l(),uii. 
(';Hl ri,;:ul'l1 fin :1'1 11IWi Fnllh'eze, ('i\,~i'it,wit f'1l 

.' (, Fr.:Hl.,'(';n, :"(: :1~i'Z:I'~!' ai!'i in mi jlcw\1'l {·o1\l{('.iloI' 
î Il rrf'"j ma f1~)!~ilm', in \[III i'~tea, >(~IIIPt,ilor g'lmh1 c;;i a 
_'>1 rii:,;'k,l' al,iil dlf':lte r],' l'wl'i i t1'01'fl101'i p(1lut!'1\ 
(1 rI':\ inspiratlpi I'al(' (TrnTH lilKlI" f'al1'O :d('~.:;iîxr\1'
i:' i 1'1', 

1\.\ \'l'C-{) treia'n1i ,(';17,\1,,(' hol 111:1\'. Fl,i';::i,a-l în-
M'1ll1U~(\ {'n (].p!!{'tnl f'i l1a.1irl. nC'zi~t~'nt,a i,n "ii, 
"teml:H'l',l lui lmn, ,qmnpfI cI. il va ~11~i110a. 1'1'0-
h'l.i:\ in~ă ]l1'lIofru :ac'('Ia.;:ta ·~i aHii hrami'i (10 dH. :,~ 
('f-t.':l Ţl(' 1('.(11'(' (1 ]w1'mitc-H fwhimlml r10 ,;tml0Ht. 
f'p iS>lf'a TI-lllmai 111'i:n YO;l1ţ.ă, prin h{)tlh·n·fI('a rl{' Il 
1111 H' da-până 1111 '\'a ating-c I'UhnC'3, Şi·a i"pl"~vit 
~ '['H'ra şi, zâ mhind. a În('h i:'l oehii. 

Xn (' runul elin tH'ci .('ari l'au ~,mogc'lIt pnn1tl'Jl 
.'ad,-ii TIU fi(' {l sig'u,rlmtă că alt J'I'~im îl Jl1l-
tna '1;1h'a. Şi a<1\111<'i, .('îl'll:11 Îimhn,il)iillll ~w !j-oţi 
i,d,j-,ţi i Ţll'('itn11tioşj, el fi fm'lt Hi.":1It .<13 ffiMlirn, 

X (' va în"ilţa I()arp acC'"t t,l'j",t cxemphl ~ 
CU n.tV'Cl'f'ln~). 

IlL Totlll În...:qn:'j':: a' se dcştel)ta subt întâie":c 
I'a.ze. ;dc 7i1d, dar tetul era CLI!)r:.lIs de O linişte, 
de {) t;t(;crC, de un fel de" înmărmllrire .soh~mnă; 
şi firea îtltrea~a pilrea cit se afl::i într'o re'igioa
s:.i ~şu.'ptare, La r.1si\rit şe ivea geana, de aU,r "i 
de jlllrpUr,1 a UlHli soare tfl11(vr , care Într'o clipă 
şt<::r:-e într'o nemât:llratrl depiirta,re umbra d,c pc 
fnltH',:l muntilOr neguroşi. N{)i ne urmarăm dru-
111ul. ,;;:u .sufletul Sttip.ll1 it de măretia privc.liştii.iar 
rari! drumcti ce înt.{ilncam, si pc care-j lăsi'lm 
În urm=l, c.lupă Ce ne doreau 'cfl!le hună, se uitau 
lUI]:':: ~i mirati dl:mă ooi. 

.sprt.! a merge la Nimas p'c dmmt~l mare. ar 
fi tr.:-Imit să suim uealul B:,f':aU1"Ufui. ce se ridică 
t.l 11'1:O}O . de Dărmăncşti. Lucnll acesta. ins-ă. ne
sWnd In planul lHl~tru. dela o VT1',!'nle cotirăm dela 
n:(rm::tl1~$tj, la stân~a spre O~1rcina, pentrll a 
tHa l)'~stc de~luri, pe drumul de picior, Drumul a· 
cc<ta 11(: dtp~e spre Ofi·r;.:ina până l~ hiserica din 
saL de un<lc treh!lia să nc indrcotăm cătră Almaş: 
ill on:m n0 întâlnir{tm ·ou 'preohl.l '10'; ul"tt i. cn.rc 
. mcTR(''8 ClI u~l ţăran la Un O~'lr din a!nropiere, Pc 
))rt'm îl CUl10şteam ş:-l întreha i de d rumu,l qe tre-
1)11 i a ~;; a )}11ciî'm. ca să iesim l:'i ,Arm a ş. Dl'lpii ce 
Citp;\t:trrl,m lămuririle trebtlinc:'(}a~e. pI,eca'răm Îl1-
lla!l1'l', In urmă, tocmai. am a,flatcâ tărmmt ce 
Î1~S{1tl':; pe preot eraaiutnrul de prima'r al comu
nei Gârdna si că, văzându-n.e a''la dlt'l neohişl1u;t 
îmbT:icati, îşi aduse rmintc dl, în CCirc.ll\~ comunei 
lUI, :!'re si îndat(}riri ))o!itiellcst'. Astfel, dUPă {'ie 
11e ek,partarăm !)utin. se ÎntoarSe dHrc preot sj-l 
îlltn:Î':i claei ne ,cu'nnaşte, 

Wa urma), 

SOLIDARITA TEA 

Dela Palatul Cultural. 
Dl1mi,ne<'lf A. AfVUt loe la P,a}tatul Cnl\t11ll'aI. a 

':;';l.~O:t ~czătmll'(' ('nltn~]i:~lă ('11 l1ITl J1I'oţrrmn (l0.'\tul 

de Y~l!'ia t. 
l' x'olog'ul l'P 't'lIr(J t,r('hllilll ~iî-l ţ.inădl Şt,ofa'll 

Bilk'(I;,li, nn s'a titmt {hn e,ttlZil 1~l(leării ·d.Qale la 
Sibiu, A('(,~t lnf'l'!lI ni-l'a anunţat '(Il Pi'in~{\~t,i în 

('îttEw,a \'(,I'fiHw,j hin{' llJlt'ătnitf', 

A 111'llIalt an)f)Î I{'oufprinta {liui pl' impl'('(\llll"01' 

,\ 1. )l('('llle~elt dC>'1)f(' ~,Criza in drrŢlt" în ("fire fi 

tt'atalt d~J)J'C: ('ul\17Rle di'n ear.e ti lu·at naştere 

ţ!,iimţ.a ~hcptnllti, dtf'ptnl şi Tl101<a:la, pat,rilllloniul 

ch'eptlllCli, jl1"!'1~pl'nrl(,l\taî:n dl'('pt, dr{>ptn3 ~n tim 
paJ rilzhoiwllli mOlHlial. (,l'i7Ja fl1reptnlui Klupă ruz
hoi. Idl'pptn'l şi {'f11tlllTl,if"lllul, tl'(I('i't,nrl a:poj la tara 
ell):l!-\~,\'ă ,uatii )lorieolll'l ~(j0i:al f'c-l pre,zin,tiî djv('r

~ i t,itf.C'n (le ],eg'i, 'Pl'{ljllllliC ('il tOllml Î(' II 11,11 ifi,·ij·I',i i 
l0Q'j",la.t.iy<, (Y',dnl 'N'alj)<,I(utl şi î'nf':h{'(' ffirl'i'l'n,(l 11'11 

:l1H,a {·i'iJdlt.1'Of:, apr11 pătl'f' tilH'rÎ'nw în'f101l1'1I;1l1~1\1"o 
~l'l·(,lIll\.ll('il ,~i f'111tuI'H, 

(\mf"l'inta a ff}~t"t\1(liHjfl. irk,il(. lop:je l('p:n.t('~ 
.elal' ]11'('a filolofif'il l)('ntl'11 \'arÎflt1atpa a:;.x>u.1Hito
l·ilfl'1' 'ii Pl'<':l nmHf' illi'j în pnrlrn:l nnei \'Ol·Mr.i 
,il\' .ţI) llli·l1l1tp. No'i aiYI'!1l ('I"('rlirllta "i! a 'fn~t ,m'ai 
lImll. () Îllt.l·C,(li!I'('('I'l' în "id\ll d~' NmfeJ'inţ,(' pc 
r<llr(' lP-3; anl1nta<t, la Fni\,pl'"itatf':it puj)·nlial~~. 

PU'll\'hd 'al treilea al' fii fo~.t "il fie' o k ,t{I'Î(" 
d.:,'i'i 11'11 al' fi fo.;t, 1lIliliinatiirlin NlnZalHW~ll1ză'l'ii 
hil,.e,kl"l'. l'nilli'tI1,l (~:I'r(> a plăt'nt 'lIlai mult 'pl'lhli .. 
1"11,111 i, d:ţpă f~ll rn ('I'n ';' i n'n,ful' n:l. a f 0':'( (,Xf'i('ll,t.altf'a 

l:t vj,,:nă a pwtrll hll il'i'iti rit' K w;l.o,:"lnr ~i l1na 1(1e 
Fiihi!'ll (lo ('fit,ri'i l'i1~f:H:r'ta viori:-til a ;\r'a~lll.]ui, 
i(l~(Jara '\[ag-da '\'('i1.E~tc· PPII1'I'1I j)r-j'll\<1 na1'iÎ in 
:\1':1,rl ,>:'tnd \lIn af'li!"t (Il, .al t ilnaţ.i.:olalit,atoaparf' 
în fnta 1l'1l11,j Ţ)nhli~ J'lll' r-Ollll~IlP""I', 

811,(,('(',"111 dc;;,)nrţ'i \Y'f'i.l fi flfflld0plin ~i apl:illz(' 
'fllld\111/iIW"C fi ]'('('hCH1:l,f-0 ,(10 ('in.ei ori lanllllll'ă, 
J.:l~a şi llatn'ral "'Il fi!' Il:;:.a. 

n~o:l!l'a \\'i,i I a n'\I it în IIi iil"(>llI1 110- t I"n {'II Hil 

111:î1111Jidli du hll~':;(i fi'llP, (lI' d('I'1', f1;;lf Pli a:t:l,j ma,; 
p:l'"n ,1(' ('Xf I0tl

'
lal îlW1Ît rPl' sncfLn., tOlll)\('r:MIlf"n,t, ~i 

n uwc],l)hati~'fl. 
n~"al':l \V('il n rhn"fljt (·il II" fll·p]I<.:rl,111În, 
T:II'!!.'Hn(a ttn'l1";,l1hi <il1 {'''U·(ll1f'."I'in·nă; la;' 

pr('I'izi1l1Hin. f~rH"tf';1 ~i ('ilhllll":1 ('.11 (':In' fi {'Xet>l1t.at. 
(>('le],I'e-1,p Uf'h('.~l j.('r(l, T.iplw"1f,I'("ml, S(',hi.in ro,.ma
ti" şi Cn'pri'('(' Yiena·isc(],fI K rais~k~l' o ll'i;'onză 
între ('ni ma'1 bnni intl'l',pl',eti ai .!'lll'ht,il\l.1ni {>~)llIlPD-
7. i t()l' 'v lf>.IWZ. 

j\ ('o !lip a ni':llllcnJ.ul i I'!'r]'(~şa l1j.l, 
Fltilllnl pnllld 9,1 pl'ograimu1ni 'a lf:i't <'{l'lllPlIS 

(lin ~l()llă rln:m~l1"'i C'lltll<j<,!' ('xoC!ut,ate de ,a'l1'IlCnll';l 
X".,gTi: ,Floal'(ln ~rll.tnra'tii ,d-t:' Yllnt" ~i ,.nH~n;:.nl 
1" C T l' n ' 'fHn .Ia ~me . 

Th('ă ar i1i f{~t, l1n,milli al rlnilr<a fir fi fMt.~a
,ti~fl:hlltă şi ';:;l1 Q ('('pt..ihiliklf,f':1l. pn11111('llJn,; 'O:i'11 A,l"iI'-], 
Cl\ll',e a venit la ~-t:'zatoal'e eli {de ş,i hă-oti ,şi 1~li1' fi 
OOl'C','\lmn.s :;1i «n c\li\'liutf"le ~r'ise 11<' fJ'Ol1lt i"pi ... i 111 
dela Î'IltJ'311'<'IO. 'mărrţoi dăd,iri. Cred(lm îln~ă <'-B (>sto 
11In exO<>08 de z(11 'd'lill 'Partea anei Cara X,p,gri. ('Ia 

"il .arrate con.iudoeteni1M săi, că efIte o bună danr.:<a
t.oaro, şi nu frr ebll 8 uit,at,ă în dp'pa:rtHt.l11&î(l(~d()r, 
ICi aj~I~.a,tă şi mffilaj ată pentl~n {l.~i pu,tl('a \1allilCla 
t·a1('11 tuI. 

Snutom dorucord, şiră poate va a"'~a v,iitor ,~n 
bal(jtul op{'!rei român-t:l dela Bucuroşti suntem de
'2lSememea do aeord. 

Sp€Tltim, ei'i Onor, l:('\"iwl'flltŞ<'o]a.r 'Y'<\, fliclu('(1 

pc dna N(\Q'l'i JIl ;\ral(l -ea l"n. porută întouH'lia ,~i () 
Ş<'o!lllă ro.milmea".e1i humă de d:arns "pe lanlgă 31t.â:t.ea 
altole. Rep. 

I ..... ... ... .... um ".. ,,, 

Maestrul Enescu în Statele-Unite 
NEWYORK. ~ Radm'. - Cu oca'Z~a trooe" 

r~i maogtT'ul'lli Rn~~u prin Wru~hillgton, mi:ntifl,
tlrlll Bi'~Cll a orftll'i:t în QllOalrCa lui un ln):aJ'(\ ~li

n511 l'a legaţi'unea română 'din '\VMhi.ngt()Ifl, fl,flr

băltori'nlCl in Imod sarfHulCjt p.e d. En~en. La Xcw
York ';li în ('{'\1elalte orn.<;e maestru:l a ,avut 11'11 ,,\1C

('es depilin ('Ia ş(.'lfclo oThiC'stră, ('(Jjffipozitor .şi \'11'
tuns. 

'\ rar ţi, :1'0 la'l\ a'l.\' i (-.' [ ~.!J, -
CARNETUL NOSTRU, 

Când fad ripbrtaj de ocazie: 
Corespondcntu'l ~lir'ăcJia!l al ."TnfrătfrH" din 

Cluj intelege d_~ minutle mese,riu u'e a ~nforma 0-

biectiv :ume.a desl)rCcLle ce se rJ';trec la noi. Ce
tilld inepti[!c PCC:lrc le debitează din \Când În 
dlnd, ai crede că ne g;\s'm în fata uno, Istări de 
lucru,ri d:n Pataj1;Onla. Şez;ltod:a cltltul"aI~ dela 
Pabtul" Cultura'l se tin în fata UI1Iuj albditorfu de 
I'i 1;)erSOa1l'c, unive . .rsitatea poporală o improviza
tic, CC;'!TIisi,l tcatralIl tii';! {;ur;înd rC'organizată s'a 
l1as.~llt moart,}" hi,rOHiI ir.'c,art"'ruirei cOIHPlectc,az(j 
actiune:"' de naUona!izare a Aradttlui,1frsând ftml
ctionarii rdmâni pe stradă, În fa'Vorlll~ evr(!',[or eb~. 
etc. Strasnici. rechizit-orin intelcctltaHlor din A
rad, chemati s~i rl~,dea Amdului rolu'1 {;oncludltor 
de aWl dată, De cât că cetind arnwh1f până la 
sfârşit, ne-am izbit de is.c.ă1itura t:\uto,mlui, :Care 
de astădatrt <li tinut Sit-şi lConfirrne pat crn i taica 
florilor sale diC 'nil. Şiatutlc i a fost cu neputlntă 
Sfl ne jlbtillem de-a zimbi cu mji':;J,. Se vede că d . 
profesor a suferit Ull nou naufrag-iu la masa verde 
dda LJac:a, biroul S~lU de informari şi u.wcu-i te
ren de activitate cxtra-şcolarrl. 

c' • eseu lIf ... It.... s nu 'sti 

Reehemarea ministrului Italiei la Bu' ureşti 
1), Jlartin F,pndi'll, mlnistruil Italiei lla Blt

('n l'eş~i, a fo~t rechpma t: T n lo.\'llJ d;o,ale, l:t~dill ra 
fi l,epi"(·wnt:llti'i i'n l{omG.nlia Ţlrin mi,ni,.::rtrul ltialiei 
,(hla ~()fia, rL {'mlt-t:ldc Vian!O, 

?\il1'l mini:-tl"U "e '\;a :prczent.a în -enrt~rud 
l]i(~ul d,.,;alo prr.-t. 

.n naP" 

Un ziar american despre 
Ge'orge Enescu. 

Ziarll~l "Puhlic Ledgcr" din Philadt::'lphia, u
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I\U': di11tre cele mai mari şi m31j vceh: ziare din 
Amer:ca, sqie un arti..;ol din ·care ncproducem . ;,b 
urtm!t()<1rde cu privire. la sosirea lllacstrukli ro- . r'~ 
mCill, Oe<;n~c r:[]IJSCU: 

, î 
"Georxe Enescu medUi cu tot drC'ptwl reccp- . "1 

tiull'lie corui;lle ce j-s'au ftlcut de când a so~,it in 
America şi [1fill~1 aCl!II1l. Dânsul este miş.cat şi f.oar-
te mdtumit, bir ru~un:)ştinta-i l1li este numai o 
fl/rmalitatc. ~nsirca a'CI'~stui ~()t1ill român, la var-
sta de patmzlc..:i şi Ul1U de atl!, este u~ auevărat 
eveniment; e intocmai ca vizita lui Mcn~elben; 
sau a lui Strau'Ss. Putini oameni şi-au câştig-at la 
repetitie fiJalitatea {J.hestr,~i n03.stre din PhHa
dc':plTia, cu care d,ÎH:sul a,loămt ieri după a'miazi 

la Academy of M~( jc. Dânsul a fflCirt oltxdientci 

aly~eaşi imprc'ik; pc <.:are a f~cllt-o şi asupra cole
~(Ior s;U de arfrl. 

Cei mai eminent muzi:.;a~nt din căti a produs 
ROIn<'inia a venit să cOndUCrl În ra-ps,odLaJ româ
nească a. doua, propria sa c.reaHe, şi C'tl sta·nu-ra sa 
impunfltoarl:; cu abun:dcntu:l şi n~~rlll său păr, cu 
fata-i r3d:antrl de b1:ltlă dispoziţie, 'J);irea ca un 
copil crescut înainte de Vrl'lme, sfldf.oo anii pe 
cari calendarul ii atribuia si Iă'sâThd~:ă se vadă 
cii klul '~Hm a executat a intrecut 'chiaT faima sa 
geniu pn:COCC, faÎl11;i care a ajulls în Amer'ca în
nail1t~ UC sosirca 1111. naps()dia a fost în deDlină 
nIHollk CU iI1Ei.ti~~ariCa w a (lvut-o pe tjmp'td dind 
c0t1dllcca. J:a erai exuherantă, vitală .şi g;randioa-
să, şi hJt aşa era .apropi~re.a :,ma!l,'il1a tiei şi ţinuta 
fizicii a conducătoruhtj, 

, I 
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lt 
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Prim,~ parte a rapsDdiei arc efedlcfe sustină-
tOJl"L', largi şi ,.:oraJe ale unei alte "fi~;.J.anclia" şi 
c' Llşor a ~ftS; iJ] ca O simţire nationali. nupă a
cea spatioa~r, 'mllarc, il1r!rl1mcntul hohrj',} şi fI JiU

tu.' englez sunt În dialog', delicat şi efemer: apoi 
cornd 111 engk,z a,re lm so1ikg- C,l r~lCteristic; stru-
tlelc În timpul a<:csta s11nt :1ug-ajate în măsuri de 
dans din cele l11:l,i u')oarc: ;ar aproape b sf,îrsi t, 
f1a\1tlll s'Cll1de ~lIS, SUI; de tot. COTTlţ)nzitorul ştie ce 
PO;!tc· fiecare instrument. si nU-i ccne să-şi der:hi-
zeze natura cu hllfot1'Crii 1'~xtra(lirdinnre ori să-si 
petreacă În comb:'lla,ţiUl1.i b:zare şi ,nrofa~Je, 

.----------------------------------------------------------~~--~----~--~~~~-----
Au sosit! Noutăţi de primăvară! ~ardesiuri. costu.me, :1 U 1-1 U 

]ampere. La magannul .. PleSl ,\1',,11, Str. I'"':ntll 1:',,' el Il. ViiniS' 
m!\l'ty) 3. vls-n-vill de t.trarea ~; 
dln dos a teatmlui. fel) 
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comunicat al partidului naţionaLI INFORMA ŢIVNI. 
('on,dur<'l'(\a q1alrtidnTui ll'llltkm\all,a (lat 'lrl'\rna,to· \ 

1 MIl1îl1njpa:t: . .:-il' .,mnml\a dUll An~"':'ul~Jllle Zt<lI'1l1]n:i "Le "IOUI" 

, ('(.mi\tBt1l1 <,{'Inh-ia~ al 1\1rt;:~Ld.lli ~ a ('inn,ll 1 rn- n;al", ('li tturlli"utorra !din (1\1.('11e a tR,rlllinat ;('("ll il1laÎ 

· 'i;: j,nh'11,ni,t ,"nlh prfl;;.0d,'u,ti'a 1(11\111 Tulj'\1I )r"tlUi'I1, ni.ne tijllH t~alJ1e·a fO>lt. fahI'Î(,·:tt piinH ,ak'I]llll li'n :~l'''('-
, lina \1(' 2G Tannar~c şi e:",IH1îjnâ)wl ,.itt.lul't·iRrn- nalde fr<l'lw!(·ze. Tnhul Iltlllg ido(' 21 111(>tlrj, ('îlllităl'c-
i.'!l a hmt 111Iai mtnlt>e 11{)tal·~.ri în ~at091J1to('nţjf'i şte el l'<ing'll<r .no tOIl(" TUllltd 'mOlrtil.t pe tl'IH" ~-

· ~r~llmhli .le ap,J'ezenrt.a :pro{'r('.tml f'ăill :dc :C'cmf'~i- t . 1 23~ L ]'1 t 1 '1 1 ",. -' ~ . 't l' 1 t.JII1g;e grewtatea {e' ,) ",)lj,C. " 'pmu e a,nt<la pro-
,;~ <>mpul'l 01". ~1111 .• ()Al'e ~"L'.IJail~. 1('Ş1 f' (an, D' , c,. .", _, 

· 'u r.a el\' :,,1'3t. /(ljn fl'8.11'cle ŞI Ylo.lf'nte. (-{'tlle .1~. 4~O kgl. la ma! bine .ele 90 kLm. 
,Pk.rânld 'flel1a pli',rm~ 1l'1l3'nli,mă că P,a1'lwm .. n 

· :'actWl] nn ·are ~li('i .inrQ'l'eptătiroA cO!ll!'titnţio- Uatelierii au l1€'fu'Zat .să găroui;ască lpe ofiţerii 
::1, tni{~i pl,{·,.,t.jg-iul mflr'all ~i pc.li<tri!C', 'lie a f.w\E' fl'anee;;r din c(JJllIi~i·unea ~e contpol Îrn.Wr.at1i rută , 
,)1 ,m~f>.1.ă:mÎlnlt de haza 'al tării. 'p'f1I't.idnl N'aţi,)- care se alnă Îln Drezda:. 

· II'o.n;'li~ledi nnlil "i 'lH'a,ye'lllită C'nnf'titntia fiî"ntiî • 
,H";fl1('l).('a .î~lllptJ'ej nil' îl 1'1. 
. ,Pr.ryjt .... 1' la pa rtl<'iT'jH1'f'3, pa rbllllf>nttl1')'i 101' i'n 

liat.a !1~"l'." tOl' ~1'1"1r i l-f'g-j 11 j<tm )'f'. oomi tetll11 (',1':11-

la h"taJ)"âit rm 'pmrll!1lm('nt,ari,i Ră ·se pr('z,ilnte la 
';jnţJa ele azi, PP'l1Itl'ill a 'citi o ,clOPlanlţil1\I1f'. ,fmH' 

11 <'u .a.~'t~p~ -r.e 'a 'Pi tii t <'11 ocazi'fl val id ih-i 11111:11)1(1 a k 
· 'r, Ţlwoizfunn.o in nou Fl1'ndnl nf> "wl,f'['{' 'al 
· ~idRll~l i. 

.. Pal1bmentarii Pa.rtinlIn~~i Na,tinnal 'VOJ' n'(>

. sa ia ')1l'Lfrte ladef<hatf"l'il<eaK'estlli 'lo.'lilila!menf, 

ifosul exantematic în Capita12i 
In 1(1ţ!'litinră 1'11 11('I-j'('01111 HNlJ'C' r!Hf' ll;11l{>l1 li,ntii 

, :tnh HO;l,,,t,ri'î - lln1rle ,,':,l'1l i\'it prtnil ":"l'.n1 '1:2 
;f\zllri 'dp ti.f.~" ('xmltf'm~!t;(' - a :l'Yllit 1, e () 

'A5tnirfl la r1il·e'!·~iH!!("]l{,,l·lllii a ;;:(>!·yir'.inllri ~1:l
. :". pr('ziflfltă de <11 cIr TIOJ'dt'll dil'p"fm'lI!l g'l'-

..• 1. 

.\ll f",.,t p~-~nlw,'(~at.(' t'l ,r1i~f'llti(' IhYlt .... PfT-q::lllfil" 
,. trf·htw "il ('(>11·1\1('1'('7:(' la (',lrlllh::rt0]'(',a a('("lk~Î 

;"~'i\'fJ epifl·c-mii. 
nI l],r. Sellp.iC>\'i'iI"hj, 1w'j;mnij a;utm' 'd.o p"illll"1il', 

'"Î""" :l luat f'n,n0,;,tinti1 ~le Ritl':'l·tia 'rl-e f:jpL ,a 
, b rl!=l"1pn.z,iti.e ",nma rlf' 2:",0 .mii kiŢ)entl'll {'
p si ;;no mii lei prntl'n df'penrlilltr]" Idirn,>(Îc'i 
,j('iI11n i R,l'Ilit~r, 

S'a hotiÎl':ît a"n,i (~:l('n'MlllN{r(>n rkp:1l':l7.itil.l'i,l"r 
;~'li111 lW",11l:ly;lilr~ia1 "'l1~l){'l['tilnr ~iI fit' î~ll'l'P
·,t ,lll',i ·dl'. Za,nlatp:1. [';1]'0 ~·nllill.l1{'e ~i trÎ:tjnl 

· ',be'11zi 101'. 
· ("'.fIi'fI'hll· i i ~i '"il g-u hrH17:i i "(1\" fi 1111:1 t.~ ,,1[' l'a . ,\. 

0(: l]()~lpt;,,, o::>Î ,.01' fi ;zo:lati În h:;lră,·il.p r~]'i
· ':r'j (h'.Ji~ ?ipit~11l1 Zf'rlpnrli ·--ai('{'a;;t,l1 rlninii'rfl 

fi r'("m~)l('('t (kllllar:17:i,tati, Ari VM I~i i1 ilT1nti 
'ii tl~'>:'.('\ ))Nj<'J,wllilde in .. ,nhaţic 'a 1if(>;,111n,i '{'xam
,tir" rl:'n ,>ap; tia lă. 

lnderea unui periculos hof. 
ln llNlla 'umor furt,uri 'Of\ g-hm .. l'a bruia .)f 01'
", ai.('lltj,a r-trg'A<llp-lo.r,'[Yllitiei a foot a;tralc;u .a~u
i lI'11CI!' ; lW-]rjYÎzÎ, <p!:n··j ~''lHl ,d{)soow'rit ('U 'fO'lmt 
~,i dil'nţ.i lai 'POlit:iei. 
[nlll rIntre 'lll('(lŞti l:l a rol1~it să lfi(' pri·n<J:. 1<}1 
~l1moştfl Ştcfmn N:a,g:v ,şi c în f\r./ute de 24 :am i. 
,i1l'arrli n nlH-].n\Pf'~·ta şi rlomi('jl i al fl·~l1m in A
, 11JI(1,i,vid1l.l 'Nag-v a fl'il'!l1t. ~nm (}().uă săpt.ă-

. 'i Q~rxargE're la 'ma~('!la,J"lIl Fr:rtig d() 111111(1(' a 
it o t'W1;t.jbtc ~Tl1lfl.i 'Tllarf' -d~ slănină. pe '<'fllre a 
:·llll-() ooţ.iei lui R'11 hCl'Panl, 'lllnTI() Il şi f(Wlt a
'" de org-alnojle poTit.jei, Tnrdiyidn1 Nca~:,-' /(li ~ă-
lin Ţlll~că,rie ,o("'llhiia ido 'ool1iă l-nni, 11l11rl'c a Îs. 
)Q t.î11hll.l"1ifl ('Omi·~ă la s'nrmile TTo.J'1r:h i'n ;>.t.ra'rlll1 

.·toJ O l'i'g'()l'{'$,I"Ill. 

. PrJliii.1l ffllltÎ1l11ă l11r.Jnărirf'a Ţlrntfl'll l)J"i'lHk'I~1 
'~~lll tl i lui N RKV. 

BURSA.. 
lURICH, 29 ranttarie. - Deschiderea. - 8mlin 
" New-York 53625, Londra 24R9, Paris 3380, Mi
. :555 Prag2 155&, Budapesta 0203750, Bel~rad 

Varsovia 0~175. Viena 00073, cor. stampilate 7.3. 
BUCUREŞTI, 29 Ianuarie, Inchiderea. - Paris 
Berlin 78., Londra 1090, New-York 230, Italia 1105, 

:ia 45, Viena 30, Pra~a 7, Budapesta R70, Valute: 
; " 140, Jeva 142, funti sterline 1100, franci fran-

1500, franci elvetieni 44, lire IORO. dinari 210. do
!4,1. cnr. austriace 30, cor. Ull~are 650, socol 650. 

flota a.eriană a armatei roşii eUc pe cale de a 
se moderniza în mod rapid: informat i11n: din Sll'r
să italiană află d. vre-o sută de <lrvioanc cu un 
Coc şi două locmi au fost livrate de curând în 
Moscova de pilotii italieni, 

• 
S'a dislnts. ·ca sporul de scumpete, votat 

flll1ctic)J1Jfi!or j)ublici, să se plăteas~ă şi Învrlţăto

rilor din Ardeal, Banat. Crisana, şi MaramureS. 
• 

M'nistene: instrucţiut't'.!i a d~';pl1s ~ în urma 
rdcratului dlui Th. Allesc;:tllu, inspector g.eneral 
al Înv[ltfllnfU1tllht~ 50cllildar, Cl din 'Septcmnie 
\'iitor. odatft cu încw~crc1. nonlui an $cdar, toată 
materia 'să fie prcJaUi la şcolilc primare mitlOTi
tare d:n Basarabia în limha română, afară de re
lig;ie carc Va fi pred3Hl în limba nationalitHi'or, 
împrU1J1tî Cll alt fi ori pe zi d,~ studiu " lI imbei 

minoritare respccti\'e. 
• 

Decan al baroului Iliov a fn"t alt:s d. Istr:1k: 

Micl:scu. 
:-

,\ ,1"11:1 tl':lţ<'f'P Il lotcl'ici ... \stl'f'i" '(1in Sihi~l. 
S~\ \'11 faf·.(· 11'(T.·(·;\hil la :11 '\lartiC' a. 1', 

• 
Cunlm inflll('I1/f'i.,'1i'iWi Sp'1llio1â. J11'(r'/I1/1 .~i 

ÎJ1 contra tl/tamr boti/or ce provin din 'inff:cţie 
01 i nicralâ. cel 171'li bun [Nle p/'ct'cn fi t1 este 

1'/:VFL PERUl'GIXOS AL IXI II ElIS. 

E un remediu d(' supremul efrd în cazltri al' 
177H'mif', eloroziî. ma/llri('. friguri illlrrmilf'nte şi 
urmăI ;!c a.('('.~tora (t.lImoa.rm s!Jlinri). 

Of! 1'(1iIrdiu Jl/'el'elltit~ sere.romandă la diferite 
hd, c'm/f/[lioase atât 'pentru (/{lulţi, cât şi pentru 

Fal'macia Dr. POI,DES, Arad. 

• 
f-\' fi a lllliIJ1ţtil t, ('il '1i11(1 l('a,t It 1 hot.cl]r,~iri lor ge'l"!II1l1 ni 

ca hotHrÎl.t "ă n.umai prj'l1Ieusea frlam'ezi ·şi hdţi":'111 
şi ~ă boieotez{l tO'at.e 'Pl'(ltl,tl~le fra'l'\('{'z{', 

."L' J.J('110 ,de P.ari,.'" 'subliniază iIl'3lcl\'€'rt.f'nta il

('(>~<;Jtei măiluri, ,dat fiind eă la B(lt'En e o mlonifl 
fraJJ{,(,.7.ă de :300 11Crfl{1(1I11e. :pc râTlJd culnnia ger

walJli1 flela P.ari·~ nmnă.ra 200() membrii, 

• 
R.\r~, a fă>cultmai cl'e :muh 1<3. Viena o {'O!ll1'<llIl

{lă elI(' 75 miliO'aIloC' rlf' ~·llt.ii Id'C ehihritllm. 
Al'C'"l{1 ehihriturl au încoput ~ă ~o~R~ă şi 

toată e"n";U1d:~ ya fi proc!ată in {'IIlil'S <1(' tr('ihm i . 
CIl ihriw,r j,le a('('lStea 811'llt ~mpărt ite ialled ~a;t Idlupo
zitclol' ~idehi,t1anţcii le '\'01' \"inI(1c tot ou 50 b:mi 
cut.ia, (~a şi ('.el", hbd{'at(~ În ţ.Mă. 

• 
CFH8RI, de eOl'f)rtrp ]Jp/'sÎ'I1lP al/tf.II(a{ pnl1 

zirt/'(.' (f ÎIl('('jlltf ÎII lom1117 lirplIlui J/oisr Sicoo/'n 
ITllro/'p(/' l/1'io sfr/ll{(/ !JUr/II'. lllfonnatiul1i ,<te pri, 
m('.'1(~ zilHic In tllrs. ore{r 9- 12 şi 14-1"/. 

.., 

x La prefectura judetului şi o.raşttlui Arad se 
ca'uG pentru irr~'2,d:ata. al1Kaj,ue o PERfECTĂ 
DACTILOORAf Ă, - Cen'$i1e ~e vor Îlla'nta .per
so,nal la Seeretartatul Prefocturei . 

x ŞTII~I':' Mf.LHCALA. J)r, t:m~ric V'/:cner 
f )st medic primar la spital. ~pccialist in boalele 
interneş! dc piept drl consultatii medicale În str. 
Con""ÎstGrului (f. B:l[thyâllil 28. Intrare s~ din Bu
\'cv;'lrdul Regina Mad a I1r. 22. - Com:ulljează di
mineata dela orele 9 --10 si după masa cJ.da ore~e 

, ..... 
ŞTI RIT E A T R ALE. 

Re;Jertoriul săptămanii. 
Marti: .. Minte muzica." (Ab. CJ. 
MJ:RCURI: Abatele Constal1ltin, repre7~ntatie 

de gaEI. 
JOI: Masa. ()pcreta, premieră. 
VINERI: M~ra (Ah. A.) . 
SAMBATA: Masa (Ab. 8.). 

nUMINI:CA: Matil1el~: .. Minte ml1z\~a", seara: 
Masa (Ah. C.). 

Azi, Marti ~eara se va reprezenta "Milltc mu
z.ica·' în roluril C ClI: B6s.kc Ralogh, fr, Ga],etta, 
M, SelmC':.:zy şi MitiHalmos . 

Mer;:.uri scara se va da un fcstivai[ iuhilar În 
r>!1(lllrCa dnci f,tcl Csigahilz i . Vor az:sta la a.cest 
Îl.:stj\'al reprezentantii tuturor scc'lr:tătilor teatrale 
mag-hiarc din Arell'aL 

n. dr. '{:IlK~n loallo\,j.:i presedintde aso<:iatie i 

,:ctor'!or maghiari va sa:luta pc f:tel C'igahâzi Îll 

Jll1!lH:-1e asociatiei. Se ve reprezenta "Aha tele 
Cn:1S!all ti n"'. r~l'prezel1t~ltb va Începe la ora 7 Si 
jlttniltate. 

Jean C"ld' erg, cunoscutul profesor de românli, 
germllnă, franc(':>:ă şi engleză pentru inceplltol'i ,1 
avansaţi (literatură şi coresp .. ndenţă Comer~ 
clală), pe baza fi'ologiel comparate astfel. Încât 

elevii n'au ne90ie de a in
văla gramatica după cărli 
deoarece legile limbel l}l 
toate regulele se nasc in 
spiritele elevului prin apli
can~!\ lor in conversa\iunl 
sistematice. In dorinţa da 
8 li cât mai mlllt cunoscut 
ulmlLrul său lalent de 
predare. anllnl' că orice 
doamne, 1omni~oare, domni 
şi elevii ~co8l~;or fări 
deosebire de varslli şi fără 
cun<'ştinţe anterioare vor fi 
in stare ca după 5 - 6 luni, 
să scrie, să citească, si 
corespondeze şi si se ex
prime Ilşor ~i cored in 
limba strelnli, 

Dupl!o aceiaş melodl!o predau şi nelora cari doresc 
si Învele numsi a vorbI. Strada Eminescu No. 9 et
Il, (fost Deâk Ferenc-utca). 

Publicaţiunc de licitatie. 
Pentru "<ltisfaccrca pretCl1siullci C'lientwLui 

mcu Banca 'L!uyd, Andn~i Kalmar firmă înre~i
strată în Arald,cca 40 măH tătarcă., cea 6 măji 
lucernă, cea 450 kgr. s-emânte de trifoi, cea 400 kg. 
semânte de tătan:ă, cea 15000 kgr. mazeriche, 
predate ca. Karallt{lcomercială clncntului Imeu, se 
\'or vinde lalicîta ti0 publi.că prin intermediul no
t.RJ'ultti public ·dim Arad <lI', Silviu Păs('.uţ.iu in sn<r 
cina si riscul drhjtorului Geza Brener, locuitor 
În Arad În ziua de 2 februarie 1923 duPă masă 
la orele 4, in Arad. în :jocahlil sl.lteran al ofi.ciu
Illi postal dela g-a.ra CfR .. acdl1Î<t 'Care va -ofer! 
mal mult. c-hiar şi sub pretul de e xc:ama re, si 
contra achit.ării imediate a 'Pr-ettilui, 

Pretul de c~.clamare ,este: tă tarc.1: maja ,me
trici! Ici 800; lucerna maja metrIcă le·i 3000; se
lI1{lnta de trifoi cllj'ouamul lei 42; semânta eLe 
tfitarcă maia metrică lei 3000; măzăriChe rmaja 
I11ctrd'i lei 250 . 

Amatorii ~''llnt datori a depune Ja mâ;11~11C 
melc ca vadit! 10% din pretlll de esdamarc, în 
h::·n i g-ata şi înJinte de· înCCillcpca licitati.ei. firma 
li ~~i !.ntn;[l'(' HmH\'l L!n",,], ':\11rlr0i K ahltiÎlr nu e8i(e 
ILLtn ;P!"1 11 cl,-~,p \llW \' ~l(i i 11 . 

Cumpăr[\tnrul la licitatie e dator a a\::hita i
i mediat la miljnile mel~ pretul de cumpărare, iar 

osiI leiner absolventul scoalei mechanic~ de stat of, 3rh oroloagelor "in Bu hpesta. Deposit de oro'o~ge şi ah-Her 

pt. reparări precize. Arad, IltJlev. Rt!~ele Ferdioanrt tt. J6zsef foh.1 12. Pentru aur dau preţ urcat! 8a214 



în caz de neachitare ",1 perde \"aditd depus în 
favoarea ~'ielltului mell ma: 'sUs lwmi! Şi S~ va 
t1n<.'a nnU~l licitatio'2 irned'at în S:lr~;I1:l şi rî:;clll 
'.:wnp{lrat{}ruilli tardi\'. 

_. SOUDARITATfA 

SERViCIUL r'E PODURI Ş ŞO'"ELE ARAf). 

No. 100/d --1923 

Puolicatiune de lici1aţie. 

g~~J.An?l:_~~6.~J.·I\.-:,~_:I!< IJllft! A L eL AR~ 
Cof, 241/3--19.n. . 

Publicatiune. 

-
;1'1 ,. .,. Ba1lca LloYd, Andrei Kai:111.ir, ca firmă Hci

!atoare j)Oatc s.A-şi comptcze ureh"l dcclimp:l:;q'e 
111 prctcnt1lU!ea .sa. 

CUllW;ir,itorul la J:citaţje dUPă a..:hjtare:.t )lfC

Htltll. de cump;trare, poate lua inwuiat În posesiune 
marta Şi o !)oate transporta. 

In baza ordinului Nr. 11727-1922 al ".\1. 
nisterului lu,rârilor Publici!, Direcţiunea de p!)

duri şi şosele Cluj, se publicA licitatie peOlrJ 
construirea podului Nr 16 pe şos. jud. Sebi~
Monel!sa intre km. 7.7 ~ 78 care :oe va tinea de 
Directiunea de poduri şi şosete in Cluj şi 'a
Serviciul subst>mnat in ziua de 19 luna Ft b
ruarie anul 1923 la oara 10 observând prescri . I 
riie legii contabjiităţ'i pu.blke a~t. 7.2-85. . /' 

_T r ihtll1 alllf Arad puhlică că În Urma cererc' 1 L.-
I-' . '"" t , 
L1nepc 1 ricumal1ll şi Tcrczia feltlcr dO!l1iCiliaJi" _ 

CO~lpetilltelc de eUl!~p[lrarc la ~h;itatie, !}J'C-. 

C:lJll ş, Impozitul pc cifra de afa.:er' cade În sar
Cina cumpăr~itorLlllli. 

La dorint,î clientul meu 11l1llljt mai SIIS. Y:li 

lHl11e la vedel"t': Tlvda în orele n~)r1l1ak de ':0· 
'Jl!i~rt. 

Arad În balZa S-Ilui 7 a ord. 4070-1915 M. E. s
introdus pm~cdl~ra de COIK:Ordat forţat f,lra i 
j'mcllt. 

Ca SH!)ran:)!;lw~tor de. aVCl"<?cste denumit a' 
vocatul Dr. AlaJ;:tr Mannheim din Arad 

Crcditorii sunt somaţi ca erca!ntde lor 
Arad, 29 Ianuarie 1923. 

.. $ .............. , 4"'" 

Dr' I:U(lfN SINCiER 
advocat, Arad, 

> 9' 

Depuneea garant el provIzorie de 4°/ .. a 
sumei din ofală se va adeveri prin recepi a 
anexatA ofertei , 

Suma preliminată in deviz (ste 92000 L· i. 1 
Eliberatul technic, condiţiunile de edificar.~ ! 

în mn-dul prcscr:s În §-t{ 28 a iSllsmcntionalU: 
onlirt - - să le anunte până În z:ua de 1 Mar' 
192,1 cii Îll caz C(lIllitr;bt· I1IU vor a\'e.a ur-=l>t ~it 
\'ot~Lrc. 

CINEMA. 
• LADY tiAMIL TON În 28, 29. 30, 31 Ianuarie 
in "Apollo". O!oriosltl N~i~on, C:1re în calitate de 
an.liral al l1'oki cllg!ezc ia TrafaJg;.:l]' ÎJlvinge ne 
nCIll'\'illlX~ltorul Napoleon, esic orbit de irtllJlse\a dan-

i Termen pe11tru desbatcfle se fixeaztl Pe 7. i u 
, şi licitaţ'e şi modelul de ofeltă şi contract ,e! 16 Martie 192.3 a. 111. 9o-re la tribunalul A, 

1

, pot vedea zilnk il oarele oficioase ' (claju'l I. uşa No. 74). 

I SERVICIUL DE POOURl t:fc.clul de urept <Il proecd111'i'!i se inc..:p~ ~u . 
i ________ . ______ ŞI_ŞOSELE ARAD. d.: 23 Ianuarie 1923 .. 

Arad, I\a 2.1 lcQ1l1arie 1923, 

iOC 

~u 
sa t~a:~'ei Lady Hamqtoll şi o ia de snţk .. f:jc:a 
droJdJ.Ci de str:uH IlU ~tie "l'Prcd:t l\l1critdc crou~lli 

No. 921 - 1923_ 

;:; ublicafiune . 
~tă lir. ~f:Vf:R POPOVIClU m. 

. li! dlplomahfui Ncboll_ C;i', iUGrÎa În k)'~ de fCi::.:lrc 
aduce ruşine ~i nefe~'cire în C:tsl llLFclui cna 
şi celce a c,htj));.:1lt rC"jr.-edll! :.ll!il~i pr1ll fapt le 
sale, acast\ dUce o viat~Î tra~'d. . 

• 
NfVAS'rA ALTUIA ave!]t!!]"] În fi ade 'n 

29, 30 .31 Ianuarie în "Uranla". C')JJ"a!'" ,{J111S arC 

(: s,:tic, careia toatii societatea Înalt:': îi b:e cun::'. 
r.a 111sa nu PI~mc:;;tc nu mai nc a~tis~ul rrcd Gbr. 
1.':1\1; are,col1l~ei1ţii ad.:\·;int c~:\'akr,~·:)ti desnrc 
]UllTl'. 1J].'~ep,-: iII,;,,'urc;IJIlra 1)oknt;!ki Prin .i;dtp'a 
h'lrhatuhn, pr'l1 Îllccr;;:ll-ij, ~')tl'el' lI.· ~ ~ ... ,-' " ~.. t.t ~\-

,1!l11,-,:e In a:))rflpj{~l':':: adishl!li~ Sf-1r~it:'1 c C"' l~c, ,'
habl jaluz t!"a~c 1:1 ;·~r pu':,lq:c' l~i: '~:)ti', l~j:.·':l. 
\:~'a<;ta, 11 01mt,Înd Sllpnrta se;,::lt.1wile il u.:i,L:. de 
~l1Ci procese, h!dc'C:îti şi simtciderca snţlci, 

1 , 

Se aduce la cunoştinţa generalA că În ziua 
de 31/1-1923 Se va ţine în statia Arad licitate i 

publică pentru "ânzarea următoarelor mArfuri: 
] maşină de cusut, 1 Iadă haine, 7 buc~ti 

scânduri, 46 butoaie catran, 8 butoaie goalt', 5 
butoaie goale folosite, 1 ladll sido!, 1 ladă vop
~e1e, 1 Iadă efecte casnice, t Iadă ghde, 3 
mosoare furili df sârmă pentru pluguri şi maşini 

de arat, 4 butoaie ulei, 1 ladă unsoare de tră

surăJ 1 ladă cu 36 buc~ti termometre. 

DIRECŢI UNEA REo.ONLĂ 
ARAD. 

1- d t )1' t ';O!1sj ler c ~ttrt.:! (C :~,pc;. . 

: ••••••••••••••••••••••• a~ __ ~~~ 

: ELIXTR DE STOMAC 
I! 

• • .. 
• • • 

In'Aparat din Tilltorifl (Ct>ntaurla) eu efeel ne· 
Întrecut contra in,Us'losiţlel de stomllc I)ol Intw ' 
tinf', (maţ.(,) BIlsel de apetit, greaţă, gllze in 
intestin ~i hllU!l"l'stla Fu'9 

Farnll\r.ia Dr. Fohles, Ârad 

i~~""~~ .~._u ...•••••.••........•.......•...............•.. 1 

: r-----------------------------------------------,--~ Rf'Alacto.r responsJbll: LAURFNTIU UJC,.\, j , .. 

C 8 tit i si CENZURAT: Dr. MAr~COVJCT. 

CONVOCARE. 
Domllii nCi~lmal'i ai s~)Ciet~ltil "CURTICIA~A" 

SOCietate cooperativă, Prin aceasta se ÎIl\'itJ COl1-

rom §-hti 2.3 din 'statute, h XXXII-al ADUNARE I 
Of.NERALA Ol<nJNA1<A care se va l.inea În 
Cnlfci, la 12 Febrllarie 192.31a 20,re uu.pâ 'Wl1l[!Z'. 1 

în 10c:1\":1'1 s.o~iet~\tii. . , " f 
OBIECTE. 1) Ak:!Rlcrea â,J,r,r 2 mernh]"li pel!- . 

(ru verifica:r'ca protex:oluhJ.i. 2) I~aportul dirc'> 
iiUlll:[, :l'l COIIll'tctu1ui de '~upra.\'c)!;hc.re şi stah:i':

, , 
răspânditi 

• ,li 

i "VICTORIA"i~ 
• • • • • • • • • • • • • • • II 

• • • • 

INSTITUT DE CREJ)IT SI ECONOJIII , 
CENTRA l~ A: ARAD (RO][ANIA).' ~ 

SUCURSALE: IN CHIŞINEU, ŞIRIA, BOROŞINEU '1 

ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMANIA). H, 
" \, 

IN CASELE PR O PRII. 

rea bilantu1ui. 3) Deciderea asupra venitului I:U- I . 

rat. 4) Alegerea al'''T 4 memhrii în Comitettti de ~ 
supl'aveghcre. 5) Stabit:t-ea hugetului p.j anul 1923. ~ 
6,. Propuneri, - Curtici,la 29 lanuar:e 1923. _.- 1 !!I 
D'rec·tiunea institutului.. ! ~ 

BILANT,la 31 Dc'V~niVric 1922. Activa: catssa!' ~ 
in n·wmărar L. 8354.87; Obligatiuni L. 291671.-: 

8 
«> 

• • • • • • • • • • • • • 

Capital societar şi fonduri proprH: 20000.000 Lei. 
Depu neri spre fru ctificare: 80.000.000' Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. .·I 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

C:tmbii L. 31874.-; Eiec~e pr(lprji L 4610.-; Da- ! 
t()faSi L. 18472.27. Total: L. .354982.14. Pa's·Îva: 
Capital În a<:tii L. 40540.79; fond generaL de rc
uf"ă L. 12850.28; Fond ,pentru d'{cl'Cntă de ours 
L 780.50; fkplmer i S!!l!'C f.rudiiica:r.ti pc libelc L 
180167.63; Cambij de rces~ont L. 108080.--; Tn-I 
tcresc tramsitoare an tic:patc L 4000.--: Profit cu- I ' 
Tat L R642.94. Totar·: L 354982.14. il 

Curt't':Î, la 31 Deecmyrie 1922. losif Weitz m p ! •• 1 

c01ttabfl; Se\',er t1ajduc m. jJ. casar: nirectjl1n~a: I 

Livj'll lsp.ra\'nic m. p. !>reşedin!c; Zachar:e Coke-

l-
I 

D 
A 
R 
I 

-11'-
A 
il 

lE: 
A 

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II 
It 

• • II • 

Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
A.cordă: Imprumuturi cambiale. 

" hipotecare. ) 
" de lombard (pe gaj de efecte}. 

financiază intreprinderi industriale. comerciale ŞI 
agricole. 

Cumpără şi vinde monede străine (Dollari. Mărci, 
Lire, franci şi alte valute). 

Primeşte depuneri spre frudificare' pe libele şi în 
cont curent 

Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru 
inmanuare partidelor în Ţară. 

Efeptueşte comisiuni primite din America in afa-
cerlle emigrantilor. . 

Are legătură de cont curent cu toate băncile dIn 
Ţară şi străinătate. 

: ~----------------------------------------------~~ .~ ••••••••••• a •• a ••••••••••••• ~.aR •••••••••••••• ·I ••• 

riu m. p. diredor; Pascu Ursu m. !}. dlr:ldf'r: T(r 
tin!, fllll,\l1 m. P. dire:toi'; 10a11 h"lcan m p. di
r,,:-~jr- ~uh'cmnatul cc:mitet de sIIPpye\!.-hkrc al~l 
L',~,millatc0l1tll1 !)rezent Şi ram arht In Jt:nli ':\. 
'';:lllson.antă eli re;g·:~irclc :nstitutdu i. Cllr:ic( la ,31 
D~'c~,nvrîc 1922. C.HT1i tctul ue sllpraY :2:;;:km::: 
(îhl'or~lvJ Iule:tn 111 • .p. llre.şcuin te: Si i11COIl Popu
"lci 111. Il. mmbrlv; Mojsil Ursll n1. P. m(:mhru. 
_~ ____ ._~ ____ ,_O" ___ ~ __ ._~--------~---------------------

nD{)fliliHa .. CONCORDIA" Arad. 
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