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Conştiinţa 
•• vremII. 

('el1<L :eL', {lI1 IJluL,; vl'l'mii, ~·Ii"i.·"h'le () {'.al',adni>itli\ztl 

~i <) ~mplllle i;.11.uric'i, 'este do"ig'llr: 'l'I!!ltnI1a )'1 (·t\"l

liz,liţia epoeei. 

F01'llle ,defin i ti ve ·de C'Xcpl'e~ tune, lill ('a re :<n 

-,Ti,.;ta 1 iZf'1l.Zi1. Jlloo(l \lI ,(le a gil,'ll!d i ~~i neltd ,d .. 'a '''~lll (,i 
al llmei \Temi, !!'InlJlt)~lPeste 'fllCl11ii 1',du,l'i . ale ,-iN ii, 

. ]laI' 'N'l)~l1e, 1)CntI'u {'<lI1ti,mpOl'illll, <l'ii tlll,h;)lld, ~i 

I " ::l,dolllll ~pn' a ,9('Anut,e [Ia '''I~pl'a:t'aVl I'WU"U' 11lH'lJi fl's

,':I!illnÎ ale s\ln-'letulni, O:-lt(· 11I'ai :]lL'ie;;tll" He' (""t.f': 
, . t :n,~t i i Il Il! . 

('011 Illl,~i :wl\hi,Jă ],nm;,i'l'pa eL'('aţjll'!l,ii ll'!llillll ':', 

"'ill~tiilltln hjlleLlli ':;,i :1 'J'ă1l1~li, e~t(' rn.;(,l"tlll \"o';'lli{' 

" ill fll110ţimw, ('Hil'G lbgitii. ~p,iJ'itllJ, ~1 fr:LIII:lllltă, "i 
1 
! I ,.;il(':;.!('. Jl]lt1'"<> h1!ptă l'l:Illn:'!ll'HI!P 'a .l!:,-t,'i l,ilil("]p, 
I 
i .:i ~wd,!li! 1I(,11l fOl1JlHl .';li C'xprf1:-<i\l'lJi \';ll'ii ~ll> ('ul-
1. 
I :dnL 
t 
" (':1 Î'll t'l: l~l ~nl!"o~t,p <!",>:.,;!,,,t,[ l'(lll'~lii:lI,ti\ 1('1'1':11111 

: I:r ait~ţill!l1' '('"te L!.']'(m d·{' ,d('t~'lllllil1O'r: 1 r!;ll1tdi'I':lli'i 
1 . 

t.·!j ilJ"1l:\'i ,"Ilrfl(,t'llll lWlpond, l'OH!(··tÎlllll'<l ~'e p·a jll'O: 
1, 
I . ,i'I"\' ,aH' IlHI tel·i klt :lltîit 1(\.(' :lid,lll"L' ,În J':'uliL[oi.!Latl~ in · . . 
: ':'il'itIlJ '\·I'(lln.ii, ',li Int alt,ii ·rl(, '1llari -';111\1 1'1'I'tl·"II-

• '::lIlile .(\{' lr e;\L'lll'irtă, a 
• , 
• '1'(';!~~;> azi {'~,tln :;.i f,N,hl'X' '''li ,fri,C' 1"'!l':;,l j,i')I'I',I, d:it:'j

~ '1 ~'(', 1<' :1'"'Il'i 11a.ţ i i :;.i f l'ii,l II [mI ;i1III] i'(] (I,d 111' i, 

~ ])"<'il'.nk, .Elin tl'PCUI/, 'ea :jl(,uI'tă Înll'i\ J11'i'l'IJţ\l'J'i, 

!'('!lti'll o1Hnll ['illiltlll'ii {'<lI'{' ~i !'il"l:t Ul1 'l'.Yzh,i ('I!'tl.ll· 

(i'n ,-i IJlipi{'l'tiit.ul', BI'\lt'<I,ht:ll.l<L di"trll'.LuHe'ilI'f' 'n 

ri,t(,:! \'jeli ~1\llOl\(1;,ti şi !1('('I'l1ţal'f'<l iPl'in 0,1\'(' lll'pta 

1
,*:Jg('J''';l~iî ""il .JnJă.:;, Il \1;1I , y,) i'1"lltilll1<l ~pl"e a ÎIII

'o,! !i.~lI!'l'('lI. 11'(' ,)!1I11I] J'(1"l'llit Î1I f;;!!'H~1l1 'p:kji în 

re);!_ 

ln,ll"a],t;iI';!I'IP. "'Il ",'b,ii \illt(1 ,1)"'1' \-ii t ."., (':1 

'1:'·l.illtiî ÎlHtr"lllll pl'~'zent 'plin rl!,-, patj'lllilll{,,,·!ti.:lt' 

,; rto PI'(,ol!'llpăl'i mMel'i,al·],;te, '11'11 rl!'llili 'de I\·iiu~l'. 

o VIATĂ. 
,,1'1\ ro (\~t1i hneli Ir<.';('C. IT.n'Oll ;&ruui Î'Il:t"Pată... tta 

~ rm-Î \'orho"t.i L. 0, e11H1Jll '1l.';ia de ,deprilll"ă {lJ('nril 
• • r. t 

:llt'l'tlilr ,';Oi ,llln~trănk )Iwl,t;toa {\loc Im~l!\lll(Ei! . 
In j:'1f:Îr~it, 1111tl"0 sca'ril allll j;~nlt ~i CII JIU lll~J

~llt -de \bullăşi ;mâ,ntnj toa(re ill1~"p.i l~!llţje. CâIl1b,~m 
PT,ja'l1o o ,:;nni<ltă ·ne Hef,tho\'(m. X('preţ.llitnl Al
~ir.~ l,rn:i eh:'p il.lll<l kl ll'l'\(ldle \",'\{~h' iul !l111 1'1' pt~\'t<1]' 
;., \'ol'be ,rll~l{,j. Jnni l,i,di,(: deh~i ;;rIX~ ('1 -lll1 ne 
11~.~"'l1im(·ni - !!;ii \,'lLll :lwr idc profn'll!rlă ~lle],ln-
I'll(l sll,"'pi.lJ : , 
1. .-: :\, :f!'aJ1·'.;1,-;,i i:;,t.i ,să :eîlll't ellflll "'pILi ,~].1'il.,: (i', ff;
;i':\T<lal~ n,; lAIS {h ('oJ:IIt'cl'te, lll" Ida }{'!('ţ'IIJIll l~~ fa'I'C' 
ff,f(~I~;ll'ii. ~llŞ '~n\lwi ,,,iî-ill1 i 1ia~~ il (~lrri'(!1'iL ' 

~
- () (4'Il'-ÎOJ'ă._, ,nu .alhlt!u a\'ol'l"? ('~~ i:(ke ~ 
-- '\y{~IX', 'IH)i? pf'nrtrn l'il 1nln'n~'e:;,tp llietnl 

_:\. i'~1 llll ,~al:al~ol', .. ,1': ll'l'll1JI:\li 1) _ :J,pa'l'elitH t~~ bn
~1:1' .. , IThr lin Zllbl\ ~'llm:l ",a lIwh1l1o ('1 (l'('hIJ, tAlt 

r.Y('7.Î î~1 <:~a"'ll :ll.,:.k\ "e ':\li yi'llICle .. eu ;Obll ,şi, "HIfl 1':1-
t.\ll(\;t 11 t.Nll j'inen te lre \cll'ummrr, ,ş .atUThO'1 .. , iJlIegre 

1

" \'·a tl'l'hll l !';n ,('n.~, "iî IlI,n1!i'('I°j(', ,~ă fut('. ('("'[\, {'Il 

IW1!ll :I~f\ {mil'lliLliI .. , 

De '8tILI1K;i ,1l\~1'~ia!V~d, m~1I llc .rl'1'ag,<~t.(' ,,'·a "!Illde
\;~~a.d'cblll~, (~!I11l~)11ll a ·ma.llftat p-ela ll()l.Am 
ÎÎiliK'Ut IlIpoj ma i 'il'C-.~prOf1'p(' Î'\lIll H:1 nou:stl'il a I,i,s· 
·':aţ.l(1 şi ... alll {~f:îliŞit pnill 'Itlll:; ,('nlH'jlHte k'iî 
;"nl AHnn~ li 11 (>1',Hf, .. lnw jdD rlp-1prE>tl1i t. 
~llil)t.e ·an i IUII fOi'-t ~ ,ă,p ll;:'ll('elor ,ma i ,,(',llltll PE' 

ll'ili nbl1<1lo..11 i'('It~ ('j'{) i f()J'O"P ,el in .('!!l;pi t.lll iL';'oHJ\t(' :lin i 

J" hHi'l'llit 11;11-,·hetl('il .. :-lnh):m-e'1N toll l'ant~ftfii llWl 
- ~i <':11 tr~mek IIlIP](1 {(le mat·ai'D, .~rupte fl1li m'a 

"1[~l4' lH';!'lll11 IC!1 '11lopt1l1 ,';1i hnl~,e]f' g'oak 1)(' ·djrna
~ 

~-t c 

ZIAR INDEPENDENTI 

i,u ,1<{1'(' fic,~t(. <.l;1l'e 'P;];" la.[ 'lI~,,,trll \';t tlJ'ohui ;;:ii l1i{> 
;1l"t~lllll~Ut jll'ill,t.J"u f~~ptă hună. "7i un g:~lUd irll' Ipaee 

{'I t'ato,H'C', 

E\'j·d(,TIt, {'ii la\'.('ut:'tă ,-\!.,]1i~tii'Jl:tă, apa·:.:ă .pe umc

rii ~lZ~7trli, l'ii'lpllllldeJ'i g'l'de. 

1):11' ol·j(',H (le grelc W' Ifi 0\.1I, ·('(wa ]p "fi pllit.en 

I'll t.nx'e Î'lltof.il'ea IUlIIa, Yoi'llţ.a !de ,a J ~rqpii,şi '7i t!n
I'Îllţa de a !fi îll~lin!tll,tl ~lleJ'OU, 'În ~ll'Hnn d-e ~,ijtoJ', 

"'PIle l(k'aJurl(Lr. 1(',uhtllllJ'iL 

cCI e$J uee' e· •• 

Propaganda studenţească. 
De trei ani Înc(u::e, op'nia publidi a avut 

'lI..az',,~ sa vada in timpul vJcantelor, prin s;lleie 
Si orăşe'!,21e Ardcalu\lj desrobit miCi p;lkuri de 
stuuenti, ,,;ar: c;l;,tr'Ull 'nstillct. al tineretii :~I-~lt 
fixat ca deviz~la ij·ctivj'il(ii lor afara de sena Iii, 
r~i~i);'l1ldirL'a culturii rOmfll1~şti. 

Uit C;'lt de mndeste ali Îost mall rc:-,t.aliilc !'Or 
de :lcca'l<l naturii, oriCiÎt de grele ObSla.:oick de 
1..'.'lrj se 1000'esc ÎJl aceastfi epocă de m:)ll'.:!",dism 
aem, ei merg- Înainte Pc. dru!11u·1 ~ilm~at si nu 
:!lllOSC decât un vis: S II C C e S Il l. 

In :1~azisele turn-ce. ,~j pun tot aV<llltli: 10:', 
t,)~!te mijloact'le 1'Ilorale ~i materiale: de cart; ,h,
P!':l, cCl..:i i:"i dau se:nna cii e tjmpul supr,;n $:~ 
cuntinue :lC\lltl 1'1': btZL opera Îllccputi-1 î11 .1S:':d!1S 

de h~\trâlli în tillll}Urilc uc jug ale neal11ll!tlÎ. 
f:\r:-t îndoi,):il, e o îl1~crcarc ri:'Cată a;,;cas t:! 

atitllll'n·e a studentilor, Î!ltrucât, eventual llU Pllt 
presta la asteptarile puhli~lIlui. Oamenii de hine 
Îns;l, cari vrid Cu (lChi huni m4nifcs tatiilc ideal'stc 
a'e tinctctulu i şi-au dat seama dela ÎJlCC-pu,t, d 
<:~rellt,di1c ~co<lk;i 'ii llC\'oi!c m~Jter:~de pun o pic
dc·et grea În fata studentilor, \:'sÎpd c \'orb8 -de 
nrioc' mhca re; m:li ohvine a IlOj ,.,;săşi ,psihologia 
tinerete:, care se opune aprofll-lldilrii ori C,tre! 
chestiuni. 

Timpul "<)1 aduce Însă -:u toată sigllr~l11ta o 
evolutie m()ra:l~i şi studentii ,"Or fi CIt drept CUV,ll1t 

l~ îl1~t1timea clwm{trii lOr în toate priv:ntcle, ÎI1 
scopul pe care-I urm;i]'t'.;~c. 

jllwa · .. hnf'l'ilu!"· '(\1 ,po un .[Iail if1,(' 1~,1'""iî, pe ~'a.l'(\ t~A,i 
îl :1!1 III-iri! ,şi 1l,:UIl(,1J1 ~1ll-1 nmnpiioJ'ă. n:1, "illtlţ<f>:wl 
('il Simt (lrdJmiratil, lal lUlIWll lOT de ,~.t:lI~pit,\J)r'Î Sll
lellli{'11Ii1(l de .fig-l1l'j(lle ro:l'l'lt şi 1(1:-' 'Ş()!rr11l1'j dtllit(', 
ttl'u11ul 11Wll {'CJI'€lt't~i fll'~a 1111'Ofl 'l'11ilJ1Ană >;Ii phnă <1{' 
, .. :illilt·ate a~1''-R·('t1 l,u (,f',lTtlkl're 'wmă lEle \'i;n.t,iJ, .ea \111 
(,U'l'ont rÎÎ]('m'f,:- de aer 'l'U!';nt în:tr'o 0If11;\P lele ~pitil1. 

D(Jb m(~,:mN!',ii ,(·ălIiti ,şi ~·et'\0Jllonjoşi, hll'li mă 
fix,au eu IJli~i<, <:~'hi Ill!,,'i. li.1~"~llli ,~li l~ti('I('-;1id'\"' fh1l'fl 
flilullirwlii ii.H{,ll i ",ă 'Il {'l1~:'il_ ţii vâ nil J fi hii{'~a~ii ('il 

g1.a,; ~i fi?lllrilrk f~Iiă, {ţlri mă fă'(,eLilll "ă nÎ:d {,ll 
lllel~me(fke ":,i ,r]()(·I:1<i·;1lti ,1p JOI' !~tlllpirrl{',ş':-lJli 'IIlJll

p!DUl1 'lllill'll,şonnJ elI hi1<,tel{' fle I(lra-gc."tt:>, toti l'Oi;ll1 

imnn";nntl tiJIdl ,1;,1 f1\Jfmi i hilllpţilid-L' ]'lIlrninil, 
'pI~i\-'il'i'le Inr llIă î1lil'iil:l1ii;11l i'a inbr'l) atm."",fpl'ă mI) 

kşik(ll'{" d.p fm,willill·P. ÎH k':I'l'e ',Jlli ('ni ;l1(''ljlll'': ,Jp 
du!:'/' "ii I'{I..,P il', \' Il i'II!h(li],1 li )lC'1l i' I LI Pll i. '~].;I1' ,ill11 i 
v1ikoo!';ă y iUrl 'tO!l,t il 1 lJtlll-H:.1 ;li("('(Xl pl'n.4f' 1'11':1 t il la 
pÎ'i'i,,;) !('lp lIIf'k, Pl':l11 tr\olllPllk "~·\l1i(1 'lilfî I'I'Pi!C',\il1l 

<) eroiJllt fIe prin 'l'il'll1ralJl'. ,(li- lpl'in h
'
1:'lllW. - mă 

",j:ll\folllll II tli\"::ll,it;lt-e t'l'nll~lllfl ,r1C'~:("\1Pl":1 IH.hit"I' 
~nfk~c. PP f'ill'e eu,je mi'~I',llll c,;,i II' iită!l'â 110n:m 
<m'~1 z:t!llhet, ('"0 I'l'jyil'c: şi fnt-lllp''l'l ac'o"tei qu
t"l'i mii llllhiit.:L (\;\·het~, )f,I'i\'olii, ()I,hitii d{> y,il,. 
ltIIJt('. 1":' il 'II I ,'i~~)j\'i'll"ă (·ii 'l'hOlll'ar~;1 pe hllllP P "il 
stl'~l'](,I'~' 'Pt.in h~dHl'i t;-i .,..:n 'l'lN'Nfi"':(' inilllli, 1111· 

lllai P'Jltl'U plii~'eJ'(>{l ,le a l{' ~'lH'p,ri, njn('0]f1 ,1(; 
!l"'.Ul"tiÎ. ('I,('mare, lin IlI,li \'l·rloam q,.illllr, ·1111 :l1hl1 

!!tLl!r!f',WI nimic. 
In \ l'(.lllt'O\ aSI;l mi-al: '('(''l'llt 11l.1.INI: lUI ;k"r,IJ' 

r0"I:-!r i'nl!' ,!~Uizi (' 1l1ml ,lillrf'i iflinhli 'llH''fl~('i oi 
~ării. ,m llli\~i,':' ,llr>g.at. Ik e91'p '1l'f!1ll nmi ,;1n7.i.: 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1. a 

Inserfiunile se primesc 

la administraţie şi la 

Aq6ntiile de publicitate. 

Pcntru,,;a S~I se ajullK.l la acest punct ar fi 
Uit ~\?st de Cea mai mare bUI1{\\'oilltă şi de cel 
Tlla i înalt sentiment patriotic, ca b ă t r â Il i i nea
Jl1ulu: S;l nu stea izolati de <.;:ei tineri în aceste 
lliOlllf'lltP, ('i "ii {'oatn"ih1IC ell· ~~ulIlillt.('nla \,;,i 'pxpe
ricllta lor la opera at[tt de important.!, ÎncepntJ 
eLe noi. cei tineri. 

faptul c:i ar fig'ura printre membrii soc:~lâ
tilor re.g-jonale a're studentilor, -a·r face 'pe aceştia 
S<'I dea o mai mare importantâ actiunii Înc' ~1..t.e, 
e\'cl1iual, prin sfatul lOr i-ar scuti de c1ecelJ,;ile 
<lI,it de~, pro\'onik -din li!}:-\ă de expc-rif'llt:I, 

A',:est pas, ar fi o înviorare a avânt.dui Sill

del1t~sc Si o cl"I~zăşic sigură a succeSu:ill i, 
po!}orlll românesc trebue !d fie az.: COlHupit 

in acclaş suflet. cu acckasj str~idl1inti. fcricire.a 
lUi \'a veni prin cultură nationa,Iă, care trebuc 
Întrndllsft în mar.~iT1C:e posibil:'ttltii şi în casele. tă
r,!1111111i si Imes:criasului român, care până azi a 
flJ::t lipsit de lumină, 

In 2di,-itatea lor de p;în~i ac', studentii alt :\,
'!It fericita ocazie sa constate. că umila lOr în
<.'l.'rCal"2, are 1111 vast ~()U în PUhl[Cll' rorn:înesc. 
(~a\'e îllt,('ih-..g:e'1lP eh'plin 1'''''''1111 tHl'llpel.ll' "tlld{\Il~I'
sti. <lICit de jmpor!:lntc l)'Cl1t rll neamul nostrll În 
titllJlu rik rc;;cnte. 

L;l sate, 1.'11 f)('a~ia tillcr~i t.l~confcrintc POl)l1-
kre, t~Jral1ii au ar:llat, prin llumănd si illtcr('~ul· 
~11 care au alc!'j.~al sit ;J$CUlt0 p~ sluc1l':nti, vointa 
t';fe si dorlll de J ~ll1Zi si Î11\'ilta 111:.:rl1rj l1<\uri. iflr 
În ](),~(\rt;l(ile 'Inuc s'au Înfiintat bih'ioteci, ei ci
TC"': cu patilll~i ~'crisLIl 1'Oll1:\nes.c. ccacc clo\'cdc
stc, C:l îl1te1c~ jl1l!)orhnta binchidtoare a cul
turii. 

Nu Imi plltil1~ satisfactie S'a putut ,:;âsiiga 
prin centrele rOlll,Încst', unde datc fiind difcren
ti~ril,~ principiarc a\~ illtelectnalilnr l~oŞtq in si
tuatia de azi :1 r011lflnislll111ui S8,1l ma' bine zig. al 
vicli: l}(l!itil't~ dch 110i, Într't'n suflet şi ClI C\l~ct 
cllr;jt al! alerg.at în m!ilnclTf -sturJcnti1br, contri
b;;ind mnralh:cştc si ITllJtcrÎl]icestc la reuşIta de
plin ti a T) r Odul'tiuni1or. 

In mij1;:)c1il ll1".nifestntiîlor t.inC'rcsti, .:hÎns.: i an 
l:is~lt la o 1'1rtP divcn>:cntc de pritl l.:i4,ii, si-ali ebt 
f"iltc~tc T11ân~ s' n;)tnm~i de acelaş goând si-au 
cristalizat sllfkt\ll cu cel ;lI tiw'rtfJr.r l'l~ntrl! ace-

!1;'l,Îe, lln ]l)(lifc~,)l' 11lli\'f'l';;;Î·tar. eal'C a fo,;t Ik a
thw'i [h (l/)II:1 01';) 'Illin,j:<lll'll, ~i'll;n .lf)<,~l)ten('n1 d,p 
]'(\~j<.'l·i, e:lI'() u7.i trf'h1i€ ",ă fie rC'l .puţin {'·"1,,neL 
["al' milill1!a n',a \'rut l!';U mă ~lf'.(" X.Î .. j lllllnllnn ,el':\ 

-rlt' f;imi lie. renn !'l€"Cl'etm' o.e !lp.g'(l:tie şi pe un· ,,1 
tll,ilea iA lfO!l" 'i~flIrnr('~mlHt. <.>ttl, ·lw.ntrutC'ă nu f>

Y('·a'll rlef';tnlă aWIl'I', şi Inioinn-mi plrtpcau, nI.' 
;;1tf01 niri nil mă 'Jlr·O'1 ,irîl'll~](1:ml eu lIn Iffiăl'j,[,j·ş, 
Inima lllPil dOl1ll1on. ÎillK'a, ,e11111 ,(I'O'I''l11(,o. şi' e.oll!!%i
inţn Itnp:! (k"'jll1c lHIll1{!, ?i;"'.aW'Illm nici {) prietenă 
şi n illlOllj IIlHmÎ I'IPllilH'.H o YI'11hil. (-are ;;li Imii Uf>Ş-

I 1"{,ptp Ioa iC'\(h'vliwlta vi'aţă. )faln1f1 'era de_wllat~l d. 
I '1]111 \,p'lj,,(' llWft ;;ii 'mii ('('adi JJi~1i lHll '1>1'jn:ţ, c:-~ \~ă 

!PC'!l'tlrn o li:-:-a f l'llll1il~:>(>t!(\ -=- hliln. C'l'aal~ 811 -=- 11 iri 
ill~:I,,1:rl' <hn:l spmle nu .io-'" IIWl'lIK~lIţo<lt~enl 'pe 'l'an111111 
, .(ll" i'!1()fll'e .. , . 

Dnillllll1e, ,ele >(~ât.oori nu-mi ,'enea să "l"i.<U'~ 
~('i'i'l11ll'ile 'C1l9w·n1ni '::'Ii ",il til]) 'xia o 111('hlJnil, 1,tl.lld 
nlil înt')l'('C'lLl1lfloopl'{, iillii' fkla hal ,,;,i-mi _"«'.o1e,a 
~\lf1l'tl1il(,11 ,aX',,111,lt~i ~'lltN'hă1'ienE:Wymlte,şi .. 'li il," 

I '(·fikil·~i mH"j'I'9I'ri {'·li ;-1111 mn g-îll1flp~~ lin \'Îiitol',~i eu 

In~'o{':a-:;; n'.~n·i{~ă :<llll1('.JJ i Il t·:1'l'(, k>' am Il'-Îi ) !Il hi'lt l'illllC"W. 

I 
liOllliil'itată! ". ·rla~'ar t~î lanzit ndmxttorii l1lC'i, c11<1-
{,'fir fi ştint oi În '(xJ Îm.hlllll'·\,C'.', ·ino~ nl",ităpl-nză 

, ·mii flP·~teJlta'mdin fl?J'm~dt()a~'{"a '11Jllui'ldî"i po .. "
! zie il halll~ILi! F11;111 illlDIll('.ntp, ~':ÎJltCl llli",..,.~ f~I"·f'I.'l 
. 1'J~nt('l;ll;a gilte1ri !lI' 'pe ,mi'llC', l'a HI1UÎ qii!î;lţ "I"\l~n'p 

,lj'll ('a're ~Iimeni n"l.g'lli't·at. .. 
1 nIT'o "<':lI'il Mt.a ';ll"n ,,'!J('Jllla.L ~n bil'Ou, 
'- ~('Zi. ,\ llgdi{'() (ll\ll)!lL \T~i>l'll I~ă-1Ji \'(q'h(~t'_ .. 
.\\';lIlH i,I";WZ;ll hi'lli,':lC>l' pe >'ll'·atlll. îl! ,fata lui. 
fnt:'li '111',01 ~)l'i\'i-t ]lln~, eu m.ilă, EI'>:\ pa,hd -:-i 

;~T":t';IY d0 '~lhiiJ nt. -- pr::: t 1'11 1"'1' j<lIi'H d:ll'il 'Jh,pr'·::'~n 

Preţul u:n'u_i exeInpJap l. L~u 50 bani ': • 
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laş s;;op: ridicarea pop,ortllu~ românc.'c 1n fata 
strflinilor. 

Cuvinte'e întelepte adrcsat~ de d<i.\l!')ii stu
dentilor, :a ote\it pe aceştia, le-a înt{lrit solidari
tatea, i-a th:ut sii uite, Si sE. nCl!:lijezc greutăHle 
imDreunatc CtI un turneu în timpul icrnei. le-au 
dat un imbo!!d p\ClltrU <l, me'Tgc inainte. 

Studentii, nu var u·:ta niciodată dldtlra Cl! 
:Care au fost primiti Î11 special în vacanta trecută, 
de cătră intelectualii rom:Îni din Borosjnett si 
,L:pova, unde s'a dovedit di olpinia publică. Întc
leR'c rostulactiunij pornită din mii locul shtden-

• tilor. 

Cele auzite si V:;,zutc în aceste locaJit~tti sunt 
milrturji s·ncerc. că roman)! stiu in anumite mo
mcnte ~ă crlstalizcze intr'o sinl1:ură idee toat,C' 
străduint·)::c 10]'. pentru tmitatca snfleteasd a l1c'a4 

mului. 
fu cred, di nu 1l11~l î11sel \;::,înu S\lUn, că stll

del:tii vor fi aceia, car,: vor contrihui mult 1:1 C011~ 
S{']idarea sufldc'1Sd a neamulUi nostru, atât de 
mult dorită şi aceasta prin faphl" că cela cC-i di
!ăuzeste în mt1nC~ lor, C 1m patriotism înfocat, la 
eXI>f\('si1l11Ca diruia se miscă orice inimă curată. 

Grrt1tatca mare îq aj\111R"Crea scopulni urmă
rit ci!' d{in~i(. constă în,i'i fanttll. di sunt prea fm
tini. ahia I1n pictlr din tinWna cristaliniia româ
n i s111ului, 

C":'). la 211 Ialll1nrie 192,1-
~ŢF.FAN P;\ŞC~. student. 
~ - 1 UZ, 

Serbarea zilei de 24 Ianuarie - 6 Febr. 
Re,"'zo1'atul şcolnr din Arad ne roag-ă. să ptl~ 

hh:;lill ordinul de mai ios adresat 

Cltrc toate ~ 
DlRf:CTIUNILf. ŞCOAU:LOR PRIMARE DIN 

ORAŞUL ŞI JUDETUL ARAD. 
l'ir. 449-1923 Re\', _4 Inspector-a,tul Gencral 

C1ilj al Ministerului Instm::ţiunii Cit ord. 11r. 

:!(lO(}-.--1923 VI, dispune serharea zilei de 24 Ia
"uarie v, (6 Fehruar'c) Ll'nirea tuturor românilor. 

ln nnnat1Ca acestui ordin, dispunemcomcmo

rJ rea aceste; zile de c!tt1'e toate scoa1t>lc primane, 
Îlldrumând învătătorii s(i alcăhliască 1111 proR"ra:m 

pot(vit, cu elevii şcoa.!cJor, care să cuprindă cân~ 
Cir! p'atrioti.ce, poezii în lc~;Uură cu Unirea şi alte 
hudLti ocazionale. 

Cuvântarca ocaziona;Iă în care se Va arăta 
o,::.ţiu.llc.ade unire a tuturor 'provinc:;l1or. 'o va 
rosti dircctorul sC{)ll.lei, ori înviW\tnrul cond It

cti.tor. 

Dela Universitatea Populară. 
La Univ,crsitate.a popularft se reîncC!P cursu

rile Luni 5 fcbruare în loca:'IlI obicinuit dcla Li
\.,:cul "Moise Nicoar{\". Inceputul prccis la Ora fi 
J. m, 

Public{lln oraml curSurilor ce ~e VOI' tine În 
a>::cst semestru, !ia dorinta puhlicului, care a În
Put săaratc un interes uin ce in ce mai viu fată 
de aceast~i frumoasi.\ miscare culturală. 

5 Februarie, d. Stefan Manciu'.ea: Introdu
cere in istoria pământului; dşoara Elvira Con
slanJ;:,:hi: Origin:::J,climbei franceze (in limba 
francezii). 

8 i~ebrHarie. d, Nestor B'aga: Din lumea bac
teriilor; d, Ştefan Ci U''';eantt : Caracterizarea epo
cei dela mO:lrtea h)i Miha:u p[\I1{t la revolutia lui 
Tudor. 

12 februarie, d. Ştefan Man,tiulca: Muntii Ro
m;lTliei: d. Nit. P;-\tIşcşti: Ist. !it. rom. de'la 1.'>00 
pftnă la 1750, . . 

15 fehruarie, doamna Co nsuela Lau)::'cr: 'O lec-

tit: de h;olcgie; d. Nestl)r BI:1.s.;a: Din \lt11ea ba~
tcrii10r (încheiere), 

19 februarie. d. Stefan Manc'.ulea: Ci.lmpijle 
României; d. Nic. P{ltlşesti: Orhdnile si ţ\..:oala la-
tillbtă În Ardc",!. , 

21 februarie, dşoara flcna Damian: P(}cz'a 
liric:1 rom~îlla; el. Ştcbn Ci IIC')ilT1U : lstori'\ l~om;l
nilor, cnracteri?:ap<;a Cl)OCei cLel>a 1821--1866. 

24 Fchruarie, d, Stefan Ciuceanu: O epocii de 
str~l1ucire a artelor: Renaşterea. 

26 f'ehrtJ.:lrie. d. Ştef<111 Manc'ulc:a: Chma R04 
m::lniei: d. NiC. P{l\tşesti: Oheon:::he Lazhr Şi deş
c;I"ccatul ~c{),tlei latinist,c in Muntenia. 

1 Martie dşoara cIvil'a Consto nd adti: L: te
r:'tUr:1 fr:1nC~Z;l În secollll XVI (În l. franceză)~ 
d. dr. J~. Coţoitt: Pedl'~apsa Cu moartea, 

.1 M8.rtic. d. Ştefan Ciuct:allu: Marii artisti ai
l~t,;llaşkrii: M'{:hcl-A ng-elJ l. 

5 MHtie, ti Srdan Manciulca: Dt!narea; dş. 
I~-lori'ca ('()nescll~ Individu<lli"1nul şi ft1n~ţi·tl1le,\ltli 
social:\. 

R M'!rtie, d. AL Me>CL1ksCH: Din filmofa drep
t.nllli ;d.;;oarll. .sperla;n~a IOIH:~U: Hl~l'i:ilt{)l'ilha
~;a ra.])en i. 

10 M~ 1'1: l', ti. ~tefa 11 Cit1ceanu: Marii artişti 
ai Renaşterii: Raphael. 

12 Martie, d. Ştefan Man,cju'lea: De\t,a Dttnărji 
~i probknnc!e ci; d şoara Elena Damian: Poezia 
lirică română. 

15 Marre. d. Asca,niu Crişan: Strl1ctur ;1 ato· 
mică ;81 mqtcril~i în 111mina stiintei de azi; dş.oara. 
Plorica Ionescu: Peminismtl'l. 

19 M~rt.te, d. AI. Mocn1Ics.cu: Din f1()zofla 
drei!)t,l!ni: dşoara Spctalrit,(l; Ionescu: Scriitorii 
hasa'r:1he1l'i. 

22 Marele, d. Ascaniu Crişan: Structurala,to
mică a m:::lterieii În Inmina ştiinte.i de azi; dşoara 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Arad, la 2 Febru:lrie 1923. 

IOSIF MOLDOV AN, nevi,z.or. 

{'âtd(, tu'l'~ >'IM:bise în an~ii ~lin ~l1·mă. N'l1 ştiu de 
('\(\ f!ni-cI'll. frică 'par'di să-11Hiy0.'IC în faţă, 11i-:amt 
,1ik"-:'lt \.<iliiiÎtn jos. Simţe.ann -nu fim' ip1iÎuspa>tJe. ~i 
mâinile mi-.enau -roci aa ghi!ll\tl3.. El îns111Şj :părea 
mi~at., şi glruau-·I tramu.ră puţ.i'lt ipeÎnJtâile ·lVOil'OO. 

_ Eşti ma:re - ~llIm. ,!IIi înJiPli:nit douazooi ~i 
'IlimICÎ de ami şi. .. pot ~-Vi V(lroePIC ... !Nu ~l1in l(l1a
("ai $'tnt vr'o d!at.ă să-ţi ,dai MllImă de 00\ fe1 de 
v j'll:tl'i tdlrm noi a,id. Ai vă2mt. de Icâltd !lii vfffiilt, 
leii in oa",a ,!t(>.!la Zoo e '8tăŢlână. Ra .!jjruoo ce vreJa, 
{':t p(Jrn'Ill0eşte. En mă Sl1lp1.1U >şi t.a'C. IN'am a,,~ut 
I(ledit o ~in.gl1răd.ol"in\ă maro - 1"0 Jale lfm'i~ită. 
~i d<e a~a mi"llIm Ipil00at Cl1pull Iswb laleeaR't.ăl'lo· 
hie \'ol11'n't.nr1'i, i'n <>,all'e mi-Ulm cheltuit, -c'o inICăŢlă· 
t.:niar{\ kle ndmn, toată energia. toat.e .~el'\,'mt81e, 
k1ată ,dragostea mea .le vi,aţit t()t ee-Ulm ~l!vut mai 
,{!lIl·41t ~i mal sfânrt; în ,n'ii!oo, IA. iTl'lamlil tl..'1. MI. m'a 

(~anO!'lf'nt şi nu qn'a iubit nidod.ata. . 

m'a ()st{)ruit: '11U mai ialffi 'l1.ilC'li put.eroa, ni~~l ('i~l'a" 
j.I1!1 ",'o dtOO m:li depar-tc. Şi ,dc alCooll te~3!m clwmlilt 
Ră-ţi ~pun, şi te rog !Să mă -ajU1i ... rezi în 00 hiJ. 

I 
rum -ajuns_.; 

Trebue '!'\.ă l'ommţăm odlată la viata 13:.4a do 
risipit la Juxu,l acestac.are nu e dn J()IC 'potril\"it 

!
'Cltmij loaoole u?a'ilt:8.Nll, ~dt'a:g'~ 1fl~ela, f!1'u-i ,d!~ ll~i 
lu.mea af.ta de lTOZ1, de trantol'l 91 ,d<>p<l'nrfaroui1, 

! 
!n('ul"e mama ba 'a ,ţ.inmt 'cu orice \preţ ",il ne dLl~ă, 
E o atmo,".fel'l'i grea, înăhnşitnarc, in ,care moi nu 

; putem t.răi. Vezi, \şi tu ai slăbit.. Ci) rlll1lwnÎÎ. errlii 
I ·câm(l .ai wmit - ş',ac-lllll1 cţ1ti aşa d-e })(lHdă. Să 
I {l~illl d'!ll i'n,f("rnli~ Ill.(·e"ta. ',:::ă 8:;,im <'Îh mn.~ ('ll1!.·îtn<l 
1 wf<al:ă:.,}a a~ li'ber,. să respira,m,::, '. . 
1 LWl1 ·('nj('Y~l mmllt(', \c:>11 {)(':hn 111 J'J~, ,caş} 'etllm 
1 l1\' fi vrut. să iege tinn'l), 'l~a să mi-:<cn:-!-'l'.zc hiHl~ î,n 

minte câte·mi 'slmi\IEIi'.C, A;poi, ri,diK'ându-şj {la:pl1l. 
liră Ţlrivi ţintă 'n ochi. eu a{wn] wlmi OOH i('flre 
Yl'«t :<ă sug('iStiouiOZle; Atâţ~<l, Imi. n'a fost. {{,t",cât. () 'hlŢltă cBun1dă Într{l 

~Ţli' ter(';\ mea de mnl)-ca ·şi de î11ldural'c. i,n tn'{! 13lm-
l;;tla'mea de R () fal(',e pe ,deplin fericită şi llntre ,'\n,g('\i('odragă, să 11\1 ~"cll1cni {'u mn,11l1f\ ta ! ... 
T1(>pă~I'rE'.a, vanit,atea ;;;i ,'cşni.c!l. ei li-pS3. de încre- ~\n ştiu '('«) i-am ~·ă""Ptl'lW. Flrmn '3r.;lt ,tk tnlJ'lm-
' .. kwe înmime. fn Imintea ei de ari"kj()l'<ltă cu 'l'fI,t,fÎ·- si.mţeallll ('ă tn:1itc mi~se ră"to~rniî ',n m:intt'. 
:lI';LlTI f(·.",t det'ât tă'l'anl11111Hmit sa ,dn,că tot :$l'enl Când iJT/am \'iÎZi11t Ising-nl'ă în ml:l,~,a :11li(la, m'a 
sil he Ţlro",t, şi sa. l'1inllÎllHl 'pUl'll1'Ca s},u.ga. 'ş"&~ Iji(.l(lir1i t rlâlî"-'nl1. Erlll n ('('le rhutDi. k;<'l'l'!1l i, rle ('l1 \1,r1 
V!'l1l ~ă-i arăt, de câtil hunătrat()şi jertfă !d:e"'iJ1(~ C II mă îl\hlf',,('~('IH1 ,cld,a Pari". Şi 'Ce hine·mi fă('eallu! 
• >ft'l'ahil tăl'ai!l1.l1 31OOst'a ·a:;ta ,de ,di~preţuit. l'~a La 8ill~tc:alll (~1 mi-..<:e (hwe cU ele toată greutat,oa. ·de 
lnat, blI1l1«,leţea. şi ,mlp;llle.r>au 'l~)oa:oo. .lato!,ie. :M'u1l1 l' :p:~ llll'lldl: (t{J'~ întnnt;'r('i('nl~ de j){' ~n~!('t. IRin~~9\I~ 
fu.('ut 'l11ffilht ~l ~llah l'D fast.a el. rpent'l'l.l ca en ell'a\n1 1 (';\ ."C 'whllnba ceva 1'11 a,dllnc\ll Yletu 'Tl1f'le '''1 rit 
';'el t,at'e, A!m hlŢlf\at o jumăta.te;de ViUlţă .!<ăîn'Vill1.g' t'{ p,"''' in 11lJî1.ină fiinta 1!llC<<l e\.c alt;:; ,dati!. ~iî' 'mă 
di4Wf'tul ei. Sl rată rîî 'ti)t eu ,am rămlll'-; cel în- t l'egă~e~. 
vi n~. A fost () lmnp:a şidll'reroa:să cX'perierută, cal'e 1 Ilietu 1 t.ata. cu t a tfllibuit,-;u StllfN('." O via.t~ 

-os 

~.In '-
I:'vira Constantfadli: Literalu;a, frun;;ez,[ În se~, 
X VII (in L francez,!). . 

26 Martie, d~()ara Elena Damian: Poezia li· ~e 
rieii WllIÎlttiÎ; Ir!. l(lam 1 lillnitl'in: Hl)l~idvmt~tt, $i t 

29 Marte, d. AscanJu Crisan: Structura ata· flim 
ii11jcă a materiei în lumina ştiintei de azi; d, Şte- 'Ca 

fan Mancllll!:.:a: Din Gcou21fia economică a Ro- AlU! 
mâniei. 
.,. It s' , c'". c"" ..... " $.... ,Upr 

I Pe rriargiriea actualitătii.~: 
Am auzit in deosebite ocaziuni, cum IP1lblicu! CII 

se plânge, I,;ă autoriHltile ar avea prea multe săr- ,In 
bătorj, Şi Îndeosebi, pnb:,cul strftio de religia ';, făc 
noastră nu poa,te întele~e. de ce în zile când ei nu ~şt 

aU sărbiitDare, noi ne InCltment~tm a prăznui Bo. SăI 
botca,z,a bună oaril. hOl 

Personal noi, crcdcmc{i sărbittorilc Legale, AH 

nu sunt Prea mnlte, în orioe caZ nu mai multe ca _ 
acc~eJ, pe care le avea vc;,::hca administratie. 

Ne surprinde deci. dt ftHl'dionar'[ UI1~uri, au 
tinut să adatl~c d,ela sine o zi de sărbătoare la 
cele prcvCi'zufc in Iegl'~a repaosull1i dumine.cal, 
A'ioa eri. în 2 fehruarie, functionarii dela sedria . 
oda,nalfl aH pl:cat la orele 11 dela Serviciu sun· 11!'1 

motiv C~L aU stl!·b~ltoare. 

• Intrebiim aCUlTl PC U, Drezid,ent al scdriei or~.· i'lt 

fanule şi iPc. d, prcii<.:ct, dadt c admisibili acea, .:ă 

SUI proceJare, atunCi când stint este,că functiona, ,c 
rilor tOmani de sub vcc.hea adminUrat'e, când 
nu li-se displln dreptlil de ,a se numi români or!., re 
în nici tlncaz nl1 Il-se permitea n:IJSa dela hirou, III 
- în alte s~lrhtit()ri decât ceLe- indi.cate Prin lege? :ui 

III 

A
·· d . v n~ 

C[\Zllt ~1I semn t1;.1!.::azul pe capllI nostru. 1 dt 
Ca şi C<Î.nd naam avea ul'.;stllle motive de a f! 
nemnltum:ti, :ra şirul prjv:a,tiuni!or de tot soiul se 
adatl~e indi un:!'; Nu .avem cărbuni. 

Uzina C'loctrică Pe cât ni-se spune luptă 

mari greut[lţi, spre a putea servi 
trehuit s;\. im{Hltl~t ·anum'te restricţii, pentm 
11lmit1attt~ oraşulUi s[\ nu firei complcct Sl~prill1~ 

TrCllU~ clectrh:, a,t Cf" Arad-Podgorie tot 
lipsa de combustibil, nu a ptlhtt să circule Pe ' 
de azi; aşa că elevii cari vin În Oraş zijnj.,;. <:u 

cest tren. aU rlimas acas.ă. Tot din cauza 
sta suferă şi .allmcn:tarea populatiei, care În 
parte era provăzută cu '2eaceaduccau 00 

Oare, e nevoe S{L c;mttim vinovatii? C 
că nu, Explicatii ni-se VOr da, Si vinO'Vatii se 
justifica. Cllm se în t il. Ilw'\ă Întotdeauna.. Dar -
voplliatia $~:fer[t .. - este cert, -- cltm l"1'; 

Întotdeauna. 

în 1'1'C'l\gil. amăgi til, ~1 rj.c·ută, batjocol,ită Î11. 
ei. înm'edi'nt(>lc ci. în tot l0e-a !lvnt tmai bun, 
inalt şi mai sHlllt în on. Cu ruhrbt'oa lui.. cu . 
deţea şi (lH j{'rt.f(,le 1~1 i 'B, (vI'llt. ~ă ostenească şî 
hirrl1e inj('()tl~tiC'Tl,ta crnzÎ.me a mamei, firea ei 
!,ri('lo,Hfl şi Iru "111'1.':\ n.emulţ,U'mttă: !ş'a dizllt 
()stRnit ~i hil'11i.t, 

l';'am j1ntnt ",'alllor1m pilnlL despre Zî~lă, 
!!~î'TI'd('all1 la ('(> viaţă fa.l!~ă trăim 1110i, la 00 

l'o .. lse mi'ZC11i'( ""CI a"(,llITHlo.'lill; !'mbt ,a'parcnţ.elo 
l(':td~ lml1;l\1'~;<i id-e ferieire, în care ne 
q1ont'l'1l oohii Ilnnwi. - ş.i mă illl!.r<{lXUIH, 
\'.\:m ltl'o"ă "c i::"'rH'ă\'('a~_'(l Oal'e pic:::a R:'oua i:'ll.,' 

l"1 .fără TI{),imă in eare nni - adori uoolOrot!ţ\ 
~ram ~ilit,i ::il' rf\lOf'!lU ~i ~ă 'ne hati'eJll joc ~e u 

! 
l.wiile l1D;wtre ~·HfNi'1lţ.i, Ideea ;că \'Ia t.rebtll sa 
('<'apă lIn ril7.hoj re faHi j'ntl'c ma,ma şi taM 

11 ~;lll!\lo!l de ~rijil şi, .le ";p~ilniL ce-a'l.n R~ mA,· 
('Il ml're ~H·('"t(' doua na,1.u"l a:;.fI. de ,rlcoseblh', 
. .c vot' tle"d: I! "i "iH' în,tl"a în 1 nptii '? A.de ,>e 

! ;'\'lIr un fl'atc? Ţ){' ('c, î,n ~lt5tia ani (k..o .'. 
I ;-.(\'·l':\I·ni(~, 1111 Il!lia.m a10' l\!ll mn pc care. 
'll1e,"t" un 0'111 h11111 ~i \'l'€'!lnie, pe aI ,dÎl'ui p~~~rt 

pot ],(:7.Hll\'(l· f;r\1nlC'lu {'n \înC'l'lulE-fc, cu ,sl 
1 (,ii :11'(' ('in!' "'l\n:li apel'r: ,la (l vreme ,dB ,'jjoli~! 

1 
l~J'rltii '~i (,u1TlIPlit Id(" Smcnr(',ult1( ani~,,{\ . 

.lj"l1m tl., .• til \',:at~l 'IlnlL~ltrH, Ş'j IOlă ~imt.f'3~11 ~J 
. ~in;S('ll'rti! ,\1\'f':I!ill "enHlllcnt·n1 ('li l'lHiiJ,'{""" : 

,print;"n păllnlre, tIin hare u'amsă, mai ]'ot 
1:~ ~ ~ ~j f'lfdlH 1 ii. 

'(Va urma), 

ilL 

In 
dt 
re 
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LA RASCRUCE. 
~e 'ncruciseaZi\-alâtc.a drumuri. fără zfITj. in mine!. .. 

~i toate diil pr;Îpastii pleacă si 'n prapastii duc ... 

[linspre niciunde 

Ca nişte n:d. stravechi, ispititoare unde 

Alunec;l U!lbur~itor spre ni c fi iri. .. 

. l'prit in loc d~ mii de 'Oarbe Ilc'ntelesuri 

La o rascruce-a' asteptării melc. 

Ca U11 haiullc. 

Cu priyire ;-:rca. spintec;Hoare, Îndrazneată, 

: In p,tdnrea nealtri[-a Gâlldului. 

r TăCUt şi neclintit 

~ş!ept ce-mi SC0ate 'Il drum 

Salbatka. 

tioteasca. 
Aspra. darnka Vieată! ... A. COTRU$. 

Aradul fără curent electric. 

Azi va sosi trenul cu cărbuni. 

Aradulev rost amenintat incclc dou[t 7.:lc din 
i1rmă să: rfnmlic În intuneric, ljzina uemai primind 
;;;lrbL1lli anuntase r~~rjGolu.\ aulorit~lţilor cerând 

. interventia acesto·ra ca să o-se pună ia djspozitie 
c[lrbunii ncce:'afi n'~ll tru ca să !)oafă da: CUr(.:llt 
,ci J)uţin seara de'ia orele 6 până la ora 1 Hoaptl::;I. 

i· In urma interventiilor [)fimr1rici şi prek.:tll~ 
, re; a reuşit s~i se obţină dela Dirc\.:ţiullca Rel1:Îo
;, , 111,1a. cantitatea necesar,i. ipentru lurninatia o\"a:::-u~ 

~' ;ui dela orele 6-1 Iwaptea, pcntnt Joi Şi Vineri. 
P,';ste zi. în aceste două zilie, n'a fost curent, pro~ 

.1 •• ducânJn-se Însemnate pmrube În industrii. 
!! O telc!t'ramă soslt~l ieri a anuntat a!)()i ca tre-
ie 

!Iul cu cărbuni destinati Aradl;lui e pe drum şi 
ind în c1.lrs.~Ll noptii va. sosi în gara Arad. Astfel 

:u deocamthtăchestiunca curentului ek'::tric ar îi 
a rczolvită. 

Amduil însă nua fost numa: de ~ata aceasta ,r. 
~lmeninţ:.lt de ,a. fi lăsat în Întuneric, ci în rcpetat~ 

IiI! 
rânduri. 

\!3 Socotim ,că atât Directiunea uzinei (k ckdri~ 
a' :itate cât şi autor:tatile ar trebui s5. .se Înl!:rijeasc;i 
~ d q să intervină, ca În pl"rmanentă să fie Un e[JO' 

~it u!e r..:zen·:\. de 'c~rbl1nicel putin pc-ntru. câte,":} 

iile, altcum, sau din caU;?;3i z5.pczilor mari sau ,1 

altor în:preiuriiri, se va ajunl1:c să Î)ăgLlbească nu 
llumai j':dustria , Ci şi sigurantaor~şll\li, ceeace 
~f\Cotim, Aradll\ fiind la; câtiva chilometrii de froll~ 
tier;j, n~~ 10 chiar de o aşa mică im!}0r tanţ;\ .. _ 

wV*'s alfeU eo"'U I ",ev .~..,.\tL s~ 

Dela C. f, R. 

SOLIDARITATEA 

INFORMATIUNI. , 

[ • CLIPE fUGARE. 
1 ?rivelişti hrune, Înmuiatc În pânza ull1cdă a z,irii. 
! ~Ii: .Întind, leneş spre lafll;ul de orizont, Mototoliti. ca 

\

' lil" zabranic aruncat 911P;l prea mu:lt doliu, nori vineti, 
nori greoi, Îşi zoresc capriciul de vagabonzi, Înafnte 

I 
inainte. In colturi de zare, se Înghcsut, ca În pUllln de. 
femee lacr:m:·le, ~ umbra de ceată. Ccată de nostahl;ii 
cari framântă sufletul, si il cer spre un inteles ce ves· 
nic fUi1:e, urcă mereu, din zare in zare. 

Inconjurat de zvouul milrtlnt si cald de picuri. ce 
!'c izbo. ... c surd in mocirla piimantului, alunecând spre 
sesul întins Cit privirca hoitara. mii induplcc a sta mult 
rlşa. Pare ci! aş sta un gând d',n noroi, În priporul ves
nicii ... E atâta' înşelare caldă şi amăgire bună, in clipa 
(le aci. Si doar n'asi mal vrea nimic, din e:i. .. Din când 
ÎtI t:ând daca mai tresare În millc, Într'un va.I de sus
pin .. , ,o lumină d:n multele lumini cari au fost. .. dintre 
acele cari au T1lllTit ÎI1 urma. Dar asta nu ,,Joare acum ... 
:<au poate eri tocmai pClltrll at~;t le vreal{:..N;l-'asi inddil.-
ni S<l mi-o SPUIl. , 

CaD picurii harnici, zorit[ alcar~{t llori'"spre orizont, 
~i in buze pllft:1nd sure blesteme, fug:c, vântul spre 
;I1'e ... Nu stiu daerl luminile şi soarele ş~ florile mă 
;~pitcsc cu amintirca lor S{I plâlll1: ... Dar e bine in clipa 
dc :lCi. 

Dar \~'tc Cllm se sp:\r~e ham:l.cul de vra jii , ,5i o 
mână de vânt imi distrama dorintele... C4. ~F~til1t;i de 
sliflet perdut ale:l.r~il :15a, şi fu;, şi scârt<ie, v.îniu1... 
Pc c:cllg-i IlCl:!re. doar câte Ull bob de arg:int, - strop 
iniin'zi:,t alullcd rC~el'11Wt în TlOr0i. si tace pe l!rmii 
(,1 o clip;, ce ;1CUIll c::z.use în \'e~l\ic;a hhHldâ. Asa tace 
str(l1)t!l de lum'n;\ ctlzut in noroi. 

Imi deschid o..:liii mari ş: SLlrtli'ilr, pare cii llumai 
flcntru aUt i-asi avca. Întreb ZMCU, ce scuturii stroPli 
~l '.'!;~'l;~i:l Le inchide clipele. 

De tinde atit,l ~ir{)Pi. .<:;i ;I"a de n<::[runţ;? .. 
Incotro clipe. ;i ,;!~'it lle iH;tb:toare?... (t. ".) 

Ceailll Relliiillilri FnH('i1,)!, jlGiii!I/lf'. rlill Ara,l 

R€' '\":\, ti'ne l)ll'lll iJ1<wi! 1,,\ 4, I-\>hl'lw r1{' !Îdl ,,,,;11,;1 .1' rl'

. fH'tlll'(',i. 

Tlollmne:!0 sunt l"!1·,l.!.';l,t8, '":('a ~I i:ln "lhi ani. ;.:.il 
l'ont.l'illlHl en !lllil\lldki }'('.:\i (,..;;L'hii'lll1ri, rt f '.) i:I,' 
'pl'iijitnrile ~r ,tlii HFR ~,\ ;"..p t,rirnitil h:,l'tc l.a pn>

j',ed\ldî, DuminpC'n ,(1. :l. Între or.(\liC 2--+. 
IIl('{'lmtl1il ln (~ra t. Id, a. P'roţnl ,de îilltnar'e: 

:\0 k·j d{' l'('rgo~l1lil. 

• 
Tlirrwti1l1lf 1a g('THWalii il. \':~:nil(H' :t !d1:!lt Ol'\!lin 

"ă nl!~i Tig-h i nla :-::1 b" ... ].JWI' ·exp-ort n:1 ,(le y i'uu ri 
!,('ll t I'n Rn-shl. .. 

DHpâ (1 r:ă.r!('./'p .~Ui·prinzâ./{Jn/'e leul, (h'llii (IIm 
se nil li II ta din Pn.l'iR, nînc('rmt din !nou Srl gc urce 
nJulIg(ind ,Joi sea,ra dela, 5,96 la 7J5. 1 

.. 

Con!{)rm <tprobării Consiliului de Miniştri 
toti fUTniwrii de ~cmne pentru export în !1:fLliPUri 

de vagoantl str1[:nc, îşi vor adresa cererile Oirec- i 

!illnii a VI Regionalc loco,a,supra aprobării dirora 
va decide conferinta 'ce va avea :ioc În localul 
fljre'cţitmli Regionale în z:u'u de 8 Februarie a. c, 

H(\('ll'rIS l1lr il e Î 1I:l i n1~lil.e le(~mi h't tI 1 Il i ft~!'l;a )' ,1 im IiI 

Hn;C<l.1r€'lşticnl '\wivi re 1;:l.ll'11li·(,~lr{'a l'mol1Iu('1i iap: ra 1'(' 

[lin AI,do(l,~l: 'Vflr 'înf:'(lpe .. ~ă fie j1lliekoate înl cU'r:-;ul ! 

lunci F<,hr. t' 

l't.IIă lOCUim luel'llrj/le '0Omitet.nlui llgrar an I 
fost cJ('UlP[ltc ton :ff'l'llninarea r()('wr$ll'l1ilor (lin vp-

('hi111 nOgtlt... ! 
1fi"ni:4enll icl{' fi,nanţ~ ';1 1IotiÎ.r[lt în ulmMim

terw'nÎrf'i ~'tCl11i Ic{'e ins:tnwţi{', {~,L tHatlC ~r:biÎ'r'i\0 

! '" 
In ziua. de 10 Februarie va avea loc În sat< 

lloyd un bal costumat, dat de c[ttre functionarii 
IUpertoIi din O:rectiunea R!~gională CfR., în scop 

de a se mări fondurile Ca zinoului CFR, infiintat 
de curân-dă vreme de către un inimos grup al 
i1umiti:·o! f·uncţ~onari. 

'" 
functionarilor din Directiunea R,c·g"jOnală 10-

,ală nu li-s'au achitat la vrame nici ·lefurilc şi 
:liq vrime'e, c.are conform ordinului Direcţiuni,j 
Generale trebuiau plătite neapărat În ziua de 1 
Februarie, Gurile no1e SPUn că aceste întârzierj 
de 'Pla,tă ar fi ordonate cu scopul de a avea func~ 
:Îonarii bani pentru cheltue1if!c necesare balulul 

:~J din ziua de 10 Pebruarie. Ar fi de dor;t Ca ordi
O~l~' 

!iul dIui Dire.ctor Regional pentru achitarea imc,t l 
,liată a sala'riilor să înlăture PreslliPltlleri'1C ba-
:lale. 

e11 '(;~ll':!il'tCll' ~'vkH' ila fie t.ax,.l,te t'n 10 ,la ';\lEi .• n.: n 

hencfir'iulnlf't (ll'~l'hă['ii, În Ju('. db 30 J.a ~ntjl t{'IUlll 

* 
8.0 ~'(~mu!nlid. (lin B\1(llwp,~ta, l'i'i :ihimo:,,)111 .fj

ll11JlIt·j·lU' (~e-l'1nan, Hn.go .Stj,[l'n'es., .se "flit lin :H'c>'t 
oraş şi el <ne int<Jntlllnea '::;ii \-jZit{VR BniCHnfi7tii 'i4L 

Bel~!'wlu1. ' 
HII~n Stilll1't~ Ul' \'1'(>1\ "il ~'r'et'z(' o 'l1l1alX' {)l'p.'a

ni1Jatio '{'(1111+'l't'În,]ă in ''''u;O·e.''liul ouropoall. r'n ~l
!'ord s'a Î'l1ic·lwiat Înt!'e kllman'\1~t'I'O.1ll1!glnl'ă tI·itll 

Hl1'1:L'pr"h ,.şi {Xlll",'ortiull1, ~llllpă rarc "i'utN'jlll'ea În 
~tnt(11f' din l hÎ{'ut ... t ~tr(i(lll;~{!!ur gTUll'n]'nj[tl!:lll~

nial SI i 11 DC;-; e ,ihtlred !1l.ti,lI il i'lll"'pn.meni,tci hit lllt.j. 
lL ,~ti'H'll:."" \'lI eW~L filin,lre. după in.fllrma:(iile 111~"tr, 
,lppresa llIughiarii, ~, Hll(,Il~'(l.~ti. Bd~T:l!;1.~:;,jf,;a, 

<"m,:! <11\ 1 i 1l')'!,,,1 ~i ~ lt1 i 1'11<). 

i 
1 

1 

n. 'Pan Il:vlipa a j',,,.;t nn'l11it IH'I.:t'I\,;(J)' la :;.~",:\,kt 

Ilulltllal:l dn b:loti d:jill Chiţill(·Il. 

• 
U. PI'(J{t'~Ol' ~. IOI'g1a a .fost n tmrlli!1: ,d')(1t"1' ,.11<1-

llHrl~ l-.:.m,·m" 'aii rnin'l'!'lită,ţii elj'n Lyon. 
.. 

x Silmânte de varză. harpăIH(că, m~t.c şi varză 
Ilt.:mteasc{t În cantitate mare şi mică de vânzare 
la MuNTEAN şi Gons()tii Arad-Bugcac. 
•• JM ce S $ ~ • ar ar "':$ ee 

Concertul Papazoglu va avea loc în seara 
zilei de 9 Februarie. 

1 'in {'llHZe Ill'C'pl'fl"iiznt<, (,OI1K,t'l'tul'nlllell'dUiyj'l

I'JIl i ,:t X, l'a,pa,zug-lll,i'tC HlIllmii 'lX'llltrll zill1arh· Yi
llf'l'irl Fob l' lI'l1l'ie. 

Bilotde "'C f6,.,c""e (le, \,i'ullT.;1'l'e 1,;, :lihrrtrlia IHnh. 
I-MI ,,., :!'\c .. $'4 

o mare adunare a Comerciantilor din Arad 
-l\.1mel'l'ia'nţ,ii .din !(I(:aHttat(> gl'l1'l}ati in ,,{'('I,,,,1I 

('(dlLel~.'i'a,nţ,ilol''' \:;Ii Sfat.ul n(>g\ll~tJor(':-4.: "'1wuI'""ala 
.:\m'rl", ",e "01' înul'unÎ llnnllj'!lQ{'ă ,diuuinf'<1llt la 
O]'o]p 10 ÎIII ,a1pa'rtaI1l1Ic'1lItu,1 Îzola!t al I'e:-,t~tlll'ant,dtli 
COl·I~t:.l yr~lltltnrrului. IL'a ~l'('eaiStă Illl;tre '<1Idu11al'c C'II 

lUlmă a ('UlllCl1c,ja'llţ.ito!' ,lUin Ar;~d :;.(~ \'01' ,di."l'nta 
e.hlll:\ ,dll:~timlÎ de ,(,fh llllai IllUll'e ~mpOlJt.altl:l;ă llell
tru yiaţ~t l'Wlltl'l'eial:l: :\")l~a ]C'g'c ppntmt în:fTuna
rea f-1p Ci. ' ll!l oi , )ll'('"iZ<ll'Oa latÎtu,ii:twi "CHUCl'\(·.i'lll·ţi
lor fai·ii rI:e ',lţ'l';1l"t,\ h'A'o {'arc 'taic t!;l'a'\' in, jlllrten'
"el" ~"J~m~l-tll,!.lli. ~i Ch(>""tjllill{,l\ n~\lttlrii vir.ţ(}\m' 
în ~'K~lll'iio 1I1lr!(' er:,lll :mai lilnai'llHe. 

I'rozi"Lem\ii.le ~et'll' ,d'll1ii lWll'C'i.llţii el emnel~,~iall
l,ilo/' ill\·i![t pO ;l{'p,l', .... lii llalhe po t()\i llllCllllhri (la. "ii 
Ijl •• rtil'ilWh innl'unil'ea lrle DUllllil[l(wil. 

/\gitafiile studenteşti continuă. 
l\l.'ll'ln:~Tl. - "\,g:,d,a(·iilc stndento.;>ti CfllI

: j.u'l;i .• \" '"t." ,""- 'rn:rnifc"",UirucUlll,,i !ia dilltiei. Eri 
:1t:,·:"nţ.ii ('\ ('t,i lillll1 !Ilai fo,~t lihruţi să ÎntJre .La ;(Ii· 
"nj;.,,,, ".rinil'l. ~tlllli'Iltii 'rre.';lti,n,i au ftJlf\.mat. g'iil
dt' h I'!ltl';-;r[,l(> (',\in;~,pbr, i;AJ.nlUnl(l 'Pe ~~lld'f"ntii {'" 
\'lei, (',ari d,.':·jl'lll "I llltrc,~ă",~\ ul\p;nteze. lno(~i
(kn ti' Il':m a'\ a, 1. 'l'. 

1'"r(,i.\,llIl il, 'iui I'("dll'~ {'mItra IIL ;'(ll1'"e "tnlll,lt:nli. 
"'ari lIll ,'; Illl.ln:s îll":'~h'ral'i1e (le ÎC'I'i elin t'l3I"t,icrt~1 
\. :1,';1 n~~:::. T l'ei "tltdt'llIVi, ',Utl fo:'l( Ql'['istwţ.i, l(R3!dor) 

sAs? 

o cerere a Micei Antante. 
ctLGRAD, -- Dură o ştire. din cercurile po

l'ti.:e Mica Antant;l ar fi luat hotărîrea să adre
seze o noti ci.1t,re Conferinta Marilor Puteri, ~e
rând S[t s~ fac~'i o ani::hctă controlându-se adivi~ 
tatca comisiei interaliatle din BudalPcsta. (Ag. 
Rador). 

' .. ' •• ea ...... ' ... 
Ş "r IRI T E A T R ALE. 

Re!)ertoriul săptămânii.' 
SAMBATA: Masa (Ab. 8.). 

DUl\UNECA: MatineU!: "Minte muzica", s{"ara: 
Masa (Ab. C,), 

Jean G.ld"erg. cunoscutul profeso, de ,,,mâni. 
germană, franceLii şi engleză pentru tncepltorl lfl 
avansaţl (literaturi. şi corespunden\ă comer· 
etală), pe baza fi'ologiel comparate astfel, incât 

el eli II n'au nevoie de a in
dţa gramatica dup1l c1ltii 
deoarece legile IImbeJ şi 
toate regulele se nasc in 
spiritele elevului prin apU
carea lor în conversa1iunl 
sistematice. în dorin ţII de 
a fi cât mai mult cun03cut 
ulmlt:}rul sliu !alent de 
predare, anunţ! că orice 
doamne, 1omnişoare, d:lmni' 
şi elevii şcoaie:or făr1l 
deosebire de vârstă l?1 f!iră 
cun"ştinţe anterioare vor It 
in stare ca du pă 5 - 6 luni, 
să scrie. să citeascA, să 
corespondeze şi să se ex
prime tlşor şi cored in 
limba slrelnii, 

Dupil; aceiaş metodă predau şi acelora cari doresc 
să ÎOVl'ţ', nUTr5i a \'orbi. Strada Eminescu No. 9 el. 
II, (fost Deâk Ferenr'utca), 

,~"_--,,-- ...... --.,.... .. < ..... _ ... ::-~-----------------_--! 
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B U .k S A. Judecătoria d~ ocol Şiria. Sectia cărţii funduare. ! ~!~~IST!~_~~_lj.l::_~:.11~IC~-~~L11<!.!,jI~~~2~!\J} ___ L; , ,. 
, . Z~)R1C~, "! Fohrvaric. - l1eschiderca. Be.-lin 12S, No. 2493-1922.. -

),it:\\·-\ork :)34, LOIIJr;1 24:-::-:, Paris <~IS5, Milano 2.125, I NI). 126[---1922. _ re 
I'ra\.::,! 152.1, Budapes1a \12025, At;ral1l SUS, Bucureşti! EX'·~·~ţ'At n,' bl! t· . d It' A -
230, V',I~Ş(;\":~ ,,1:~750. ~'iella i5, cor. auslriacc 75, 1 ti aU U a pu Ica luna e ICI alle,", _ nunt· ·I~ 

BlJCl,I-W~ [1, 2 t'ehruaric, - [nchidcrca,- Paris I In cererea executar fă tX d . ,... 
HOIi, Berlin 51\, Londra 11(10. New-York 240, Italia, ,- A e CU d e u~măr;torul Se puhfic~l Slprc cunoştintă gene,raLă că din Piv· . ~ 
1121\. I:l\'c\ia 4475, Viena ,)M5. Praga 65~. Buuapcsb 1 Banca POjlorală dm Pancota urmăr,t Vilma Sol· nita Sta.ttl'luj, Miniş se Ya v;ndc son() k~T. rachiu ,. 
Il150 ... Valutc: -. Napoleon 9"n--9911. marci IIO-l20, . tesz dom. in Covasinţ Judecătoria a ordonat de prunc. Ofcrto'c .;onfnpI1l legii [,SU;:lra Conta' -
1eva i 2.")· ~ 1.10, ];tc ,otomalle t 25--130, fonti sterline licitatiune executională în ce priveşte 1/8 parte a b~\itatii Pillbl!cc (art. 7 2~83), se vor in.tinta la Re. TE 
1100- Illb, ,franci trancezi 1.~RO--14, franci elvetieni imobilelor situate l"n comuna C li' t . ' :SIlIlICa 1. V n! colet Arad--Led'a. 
1) 4 ]' ']' ~ • OV Sin cJrcumps-. ()y' t (" t '. d -. I 1" . 
'1_- 3, Irc Ita lene 112::1-·1130. drahnw 240. dinari criptia 'udeat rie' I I . Ş' . . ~ . er a11 Il pen ru .1 tI a' 'Tl11ŞI a ,1'~\t<itl1l11C :-;unt -
190--200, dolaTi 230-232. marca p(}]oneză 80--85, cor. I J. C O .1 OCO U Ul ma cuprinse In cf. lJbl!gati a d(;JHlnc o ~aralltie d.>C 20000 L-ci. P<lll,l -
;llIstriace 34---36, cor. maghiare Î şi illln. R, socol a comuneI ovăsm1 Nr. 1668 Nr. de ordine A. 1 la 10 Mar~-e 1923. 
h7071O. şi Nr. top, 414, 415 a intravilan A. 2-3 şi Nr. A:cia ce, nu .dqmI1 ~ara\1tia fix:lta. \'Or i: 
.... • • • _. .. top. 5640-42 ŞI 5648 in pretul de strigare de exel,llsl dc.1a liCitatie. ., Uel 

CINEMA 
Lei 502 pentru 1.1casalea creanţei de 125.000 Lei :::np ra,nkr te" nu ,se a~mtt. . . , 

" 1 • .. L" . I loate taxele cat,re St;:vt. Jlldet SI ';011n1llil de' 
_ _ _ • C~PI a ŞI accesom. lCltaţlunea se va ţine in o1'ÎI:C natlldl, privesc ne cllmpăr[ito~. - COl 
fLUlil~Ef1 MUNTlLor~ piesă În 5 (lde la ziua de 27 Februalle 1923 oara 10 la casa ca· Adjudccarea la Regillne se va face in 1Il,Jd pro\'i, . 

1-2-3 februarie În URf'iNm. Tinera J'v'av munală a comunei Covăslnt. zoriu asupra ofertei celei mai avantajoase, iar. Vâll_
caJ 

e~~ ,a~oratd,(~e toţi săt~nii, d~.r e~. caută .s:~ ! Imobilele ce vor fi licitate nu pot fi vândute ~~re~/ăm,î,~e defillit~~[~cfmd, s7 va ~WŢO.hCl de CU 
trowsca 1,0 ~11I~, ~lmll dl~ltr~ pllctet1l1 !'Oq<lţt 11 , pe un preţ mai mic de cât jumAtate din t I S~Tv:.ll1,l Fi'.2 i lllClor, Vltlcl1ltl1re~i ŞI al P'-'PI!1lcrelor l/U 
face Joc lIltr o cafenea.:Se l11amorc(]ZL! ele po- d t' pre u tll11 CltlJ. 
tronul ei, dar n'are 110roc, pc rdnd în ccil(11ti e s n~a(e. , Itata se va face în termin de 10 zile, delJ ;fOJ 
doi prieteni CtI (lcela:;; nenoroc. C{ici fi~.'Ct1fl~ Cel cari doresc să Iicifeaze sunt datori si data HPt'o\);-(rci, oferte se :;)r'mesc lxln,i la lO Mar-
prieten :şi,a .dJ! c(!vLÎnti.lI, . ci\ nu vor atinw~ deposlteze:a delegatul judevătoresc lOo/~ din tic 1923, 
OtlOClrea fete!, Se face 1l1U%lCulltă, vede lume, 1 pretul de strigare drept garat1ţ'e in numerar sau Orice informatiuni se !}ot obtine dda ~ful 
umblă pe ~C1 curtea unui boqătan turc, are renu- I în efecte de cautie $ocotite după u 1 f t' Rcgiunej 1. Viticolc Ar~fd-Ccala. 
me, numai IlC:I1-0C .ml. T~en.l1l1ţă 1<1 lume ~e re· I § 42 I LX 1881 c rsu Ixa. 1~ Arad--Ccab. Ia 10 Ianuarie 1923 . 

. trage la munţll sel, ~ll1de-Ş! <lştetlpW ~f<Îrşitul eg~ a. sa~ să predea acelUiaşi 
delegat chltanta constaland depunerea judecăto-
re,te prealabifă a garanţei. 

Licitatia sA ordonă cu condiţiun~a că drep-
tul de usufruct vidual intabulat in favo;trea 

rug-are!;;: o I 
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~fELIXIR DE STOJIAC U I ntati;~;ia la 23 Decemvrie 1922. 
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Rugăm pe Onor. ~ ,t' Cetltori, ca în "l 
~. toate ocaziile de --'J. 

Dr. 1. HOT ARAN m. p. 
judecător. 
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m Fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma- ~ 

I~ 1 şini din străinătate şi patrie ca: maşini de 
cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi ma· 

~
I şini de vărsat clişee precum şi cu cele mai ~' 

! i moderne litere, primeşte spre executare tot 
felul de opuri, reviste, foi, placate, registre, 

WI ~~:~~~i şiPf:~fţ~ri a~~~~~~tjfio:;ct~~l' Ş~u~OuC~r!ă~i .I~ 

[li~!.! pentru petrecefl. Anunturi unebra e se execută ~IWJ 
, cu cea mai mare urgentă. - Serviciu prompt. 
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• I 5 INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONO![ll ' 
• : CENTRA LA: ..LlR ... ~D (ROllIANIA). 
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SUCURSALE: IN ClilSINEU, ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMANIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar, şi fonduri proprii: 20.000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNL 

• : Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. 
: "hipotecare. t 

: "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 in Ţară. -: 
: Efeptueşte comisiuni primite' din America în afa- : 
: cerne emigrantiIor. ~ 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinătate. : • • : : 
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