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. Pi~ cauze neprevâzufe şi sfreine de intentiile Redactiei, ne vedan 

,nevoItI sa suspendâm, pentru un scurt timp, aparitia ziarului. 
prin tiniilc unul stil tli..!înţdcs de noi, În orice, 
(':lZ!1U iubit atât cât Is'ar cere, - ş~ arhitec

tural iar prin JltâlrN manlfe~'taţii de ÎntMzÎ

aţi sUlpânitori. cari lndlllU vor sa pleee. ş'i 

îl. fond nu este al: nostru pe deplin. 

. Cu acest prilej trebue sâ constatam că la ivirea acestor cauze a 
,contribuit, în ma,:e măsură, indijerenta publicului Jntelectual din iudet, 
care pare a nu-şI da seama de importanta unei gazete româneşti, mai 
cu seama aculn şi În aceste tinuturi dela fi'ontiera, unde Statul fomân, ,1 

° mai nzult ca oricând, are nevoe de-o populatie românească hotărâtă I noi cau1tam şi vom încel1c-a sa cucerim ~i 
In s'['r~ldtJ~l1t'a ce ne-o Impunea con~ti iJlţ~l 

:wnştientd şi IUlninatd. I I spirit şi ca exterior, a-ccst colt de ţara. 
Redacţia.. Ili-:~l ° mândrie a rom;lllistT1ullli djn Ardeal. 
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" .. , b ' ................. n ... ~ CA ..->44 ............... 1 _ q.- - n - -- n - q~' I des<lvârşire şi numa,i pentru noi. 

Imporfant,a presei. I "Dar cărarea :C'e duce :<pre acest VIS ~ll 
I 

nostru, este pres~mlitii cu petr~ şi cu spIni 'in-

Dit;tre Iwate Isbândirile creatiuni~ 'uman.:, 1 Daoă acela cairi stau ta, masa Nerde a ca- tep:ltori, 
,:~a mai de seamă etap{i a Însemna:t .... o În 'iro- flne!e1or, or. oomod şi 'lj'ni ştiţl' 1'11 vl'aţ' a ](0)1' j 1 .. ~ d 1 tJ . .. ar oamCTII1 can nu suntetargilCii Ut·-

!rcsul cu'ltural. tiparul. I ftli'~l pre.tcnţiun! îşi duc existenţa discretă şi tpaşi ai unei ere mai s~ll1'ătoase sunt, În OPC~ 
Literik de plu.mb. m{irunte şi înşirate spor i justifIcată doar printr'un exces de egoism, se eaz sl'rlltatori în fundul mocirlei so:.:iale. l'I'2H

IIc.e În şiruri ,revol'atO'are de sufld~o!l!eneSlc, I vor fi gând~t Ia a-ceasta, nu ştim. tru noi fO:lollsc materiale. niş.t,e oameni m~\rllnti 
;cot de sub scoarta ce-ascunde o lume d~ i Dar noi. trecând în! s~răziIc, pe CJrc in:.:a : la umbra unui vis orb;1or de atrăgMor şi 
'ânduri în lumina vieţii, idea~Ufllce frămânUl I Întâlnim firme vopsite I)fO,,);:,j)~l't ÎIl ro!11âl1eşt~ ! mare, cât HUse lmate cuprinde cu pu;:t:;dc 
j,idejdile orbccăritoare în drum de mâ:ne. I a~clJlnzâJld Însăacelaş suflet de, eri:. privi!Ed lunei sln;:wre generaţii. 

Mijloc de rflspâ'ndiil'c dela ins la iJlsa gân ! vltrmele cum se încarcă În a,ee1<lşi stăruirţ<l Deopotrivă duşmani ai vremii de ad;l!1I«1 
, urilor de nizuinţă, presa, le'a factor cultural ca Şl 11fUli\ acum ClI dlrţi ~tre'nc,dtzâl1du-lle prefaccre sociala, morală şi Icultural~l. pnl 
'marcat În treaut penlrru Olllentre. un pro- sub privire chioşcurile în CJre se agiUi 0- i cea mai ţ}e.riculoasii st.trc suflC':ea~dr"·'i')():.ltc 
Tes, care frlr{i dftnsa. t1ici.o:dat~lJ:u s'ar ii PU-

1

' pert,c.' irita.me .. şi titlul'l va.rii de zi:trc şi n:vistc 'i c~IPrj\1d~ p~ un .~o~'S, 'C~.,~,i .pe-U:l popo.r,:.lmFit:
.,ut realiza. strel'11e. suntun un fel de amar ce ne UlJnple I r~nta P~1'1~IU O~I!C~ 11llş~al e de proglt.:s şi cu 

Dar Înfaptui!rea cerinţelor mari, şi Îlltcă de I'>ufletul aşa !de l11ullt, ,cât poa,te. bunii noştri 1· sunet, el vor sa-şI vada roadele. 
iiitor ale net<1iI11ului nosrru, ne cere (}dml{l mai patrioţi n'au nici snfle'iiul nici timpul Îngădu';,t , Noi, ne vom pleca îc: faţa alcesticl vrOI\U, 
l1ult nm.l~i, ca înlcredinţaţl despre rolul co- de afJ\C'eri să o facă. I care ne d~l astfel de :experien1c ... cu Îndl un , 
i,irşitor al tiparului În v:ata obşteasdi. să ne Trăind întir'o 'a,tmosferăconfuză, În. care I gând d~lruit jertfă hinelul publlC,CU o illlzi'e 
Dlosim de ace-SIr mijloc şi de acea!stă ann(l Si: rC$\PÎră Încă şi mult, aerttl unei culturi ])ro- \ (I<Jr mai "puţin ... 
:,re r:,c Cl!\CCreşte vij!~on!!l şi ne asigură iz- : ,duse d~ln eri şi din aUă sa.cietate ca ar:nastr~i, I 
~nd;l, ! Îml"Ull oraş mflrginaş ~.ll românis1l1ului cal~e 

tl~~~o_~ __ ~_~~_~_~.~~~~~~~~~~~~--------.------------------~--~~--~~~~~ __ ~o_~,~_o-o-~_~o_~_o~_~_~~~o_~ .. o_~_~_~ 

o VIATA. 
.~ en{lro('il'il(~ C'lHl ~111 urmat au fO:it ;u1lli i('l'nl']'J 

\[.{lt mi-le î:n!dliipui1am, Să~t,j illlal în.~il' ,annan11'Ho 
j;;ljQe riizboÎnlnj?.. 'TJa Î.ni('oC']l1It an fo,'it. cÎtto:"\'a 

,. ile <le rtu,(,cl'e, o tă.'Cel',C ~le m'clca Illocnit.e,rupii""ii· 
1)3re, ~~lll'i 'llll'e,'1OO~: flwtună. Pe ,fioVele noastre 

'ia o grrijă, o tril.;t.esţ.ii '1l1lntă, ,pal"di ai\,{\':'1Ill1 um 
i ')l't în ca"ă. hltr'() '~al'ă ~ta ul!!h'lă - el'iU\m l1ijlJmai 

I 
'il trei ~ mfl!ma ;U11 se ;JIl..<'li ŢlUotll tlÎ'nea, ';.i, I(\n ac· 

I 
f ·,Innoi Ifiinţi g-ata ,de {'.aal1'tll, îlntl:fihă: 

l 
~ )Iii rog. la 'I"ollii ,3, ,tO:it. ÎI(lP{'.L .. ~l 11'11 Imel'l!'.('ljn la 

I : .,1\;11 de I ~ pa I alt ? ' 
I 0- A mea, îi ră~pllm~ t,atl3. l'erperle. pl,j,,'ill,t!-O 
: intă în Clehi, \ 
t "-_ E il ht;,(iln'rre ... il'enli!'a{)i~ă? 
J 
I -- Neg'l~e!;'it. 
:, -,.- Ce ~Pllj ~ ~l Il\.ll ',,'<al' ])\1t.('11 ~ă*j i'!l1 ~I !l'li 
• ('in'](' ?. • : Jfai Înt;l,j tc-nlş 1)O{t.i ~ăllu-ti mlrui iei aerele 
• ,:e.;t rle (,(li11k~îi, Şi ... înl'1fihşit !explicatii mU'lt.e 
: i 1l111mi ('~I'j ... ToC.,anr"i ,l:~S;a!t, de:->tll,l 'să-ti hoi men
~ :elo şi ",it-ti h31tJi joc ,de nnine. Află ,('ă nu mwi '~1l1 
: ,oi l'ăhrliol.l'e. niC'i bmllli,. ,oa:-;ll-t,i m'l,i :pliit.o,~f,aMa-
• ;;C:tdd{'. ,Să fa10i lmnăt.atea, l'ă t.e pot~)i10,;,tj d(' azi 
: ':~itJte. Ră t.e-a..,;hlmpe,ri l(le 011'\0 .11' 11:111111'i , "ii-ti .. ezi 
: "C'.(b,ă. >::I-ţl! '('oş.i f'i~i~l1dî l'or>.hiilC' ~i "il f,wi 0('0-

I (ni'} ... 
:' - Ai iill!l1lcbunit ,AC ved(', · ' 
, _ Obraznidsii nn fi,atâ.tlfl îtli l"I'l1!ll ... ,0 

: - Hmo .. :lllă :mil'nm ,('11 ~ă n lI-ii ~(J.Hi în poti" .. , 
• ~',\~a? "\:a, • • 

•• t -

:-':0 'r( pl'zi ifl1l'io~. ii tdictc ,(lo1111 pal,me ,~i i~,:-i. : ~ll ~i~ fl:UlllO~. aI2·(~:1. o fi,;rn~ă in~cl,jW'11t~ ~ . shm-
t nt.n t.in,c} nşa. ! pa jl;~'a ~ o ",tangul'io <,c~ld nH'a~'a m 'llll:';1<'lIol'I, \:lil-

Toată llon1ptea am ,,(lat ,11a i0i1!]Hll 'mlanwi şii-alll1 I ]'e-i ;:.ta bille. Se !uita 0] ,de Imn11!' liU ImjlD'(' '(~n ,pTi
pll" ccnnl)J'(I"f>. Aşa lrl'iit. ('I{~ll:l'a pe taij1a,('ă 'Ilu-ulli I "i'l'i dp Reclea 11l!11'g,j i;'i gHcIC\-;;e in (ia,re 1Ioi fmn('lllo 
Illal ('l'a milă (le Ba, Ni,('i 1111 mn,i 1,1AonMilllll :0(' ('C'tim mai °le;ol1l(' 'r](';('ât înt!!··o f'l0l"i'f«:ml'(': flan' m~1iU-
"Iprllnw. AtIiIP0:l111 din eî"IHfI în {'.ÎlI11IO pe I~nnn. Fr~in- ,rll'i,a. nc-pîi,;;;al'oa m('l(1;, 0a1'(\nn era nj'(']111Eli'1111l1 'Pl't'
tVl'i d{' vi:ull':i einibrc i1mi ,îniii01~all :mintea. Gi'm-j fil('nt:l, îl tinlJls'e Î'n l'\('t:-'<peat.. 
d,lll'i 'rBpC'zi şi rTIB<1t;h'ptate Î'mi {WK]f>a11 jnll:ghj:ll'l'i, Int1"o '~('nl'ă - 011\m ,Slt,am 'lIllllllai ('Il el - :îilni 
rpri'Il C'1«"1'. V(1df1um lumemnlltll .;:tl'ân,;ă 111l1)11ejll- ! ]uoillll['t;1\a şi mi..o ;;arntă. 'E'ra ~ltŞa odiO mi.şeat, er:am 
1'1ul no"t.rn $ll 'pl'iy~a;"1ră. Tmba hatca 'pe Imamm, ;Ell {'ti in~îi-mi a:;>a ,de ill(\1l0l'(:\{',ita. di m'nlm nitat nu 
îl u'pnenml ,cll~ ~lânli.plî\!n,g-ând şi-1 ~Intl'eballn: ,Oei I IlI~la .Ia ~l t';'i nn ~i.~m ~lm;;; ll,i mir: Strângf\1litln-nn~ 
asta? .. El l'anJoa i;'-l ~Pll!ll(;,l "a tot,!: "Ai~tH-l Inwo· I 'm:ma, ŞI eli l;llC'nmlde ')1 0(·11[. mi-a ~!TllllC. ("lllll '.ma 
'h!,tia delia 4R". Apoi ,îl \'orlonml mort. 'trfllltit ,a,{al'ii I illhr<::;te şieuta l'inJt'l'it. Şi. 18I11,-,",pi·nând, 11\'n ;.;îi.l'U-
C'lI c08'fa în llol'oin. î,ml)l'iî~:at :in ,"t1:1111«1111 .şi ~'ll nliştf' tat. - ,'en;;;.illi("hl-,mi lm {'\l\'îmt. () lieăril'odC' f'lpe-
oj)!'ll':'i;.;pta1't(' In Ţlil('joa!l'e, ,,;i mama-l blc"lIoma. îl l':wtil, en.rl(' Imă gi'mrleam CIl L, 'Eram 'l,,;,a (le {)'4-

,",cuir,a L~i-l împnngr;a ~'11 Y:lrfl11 nrmlH'C'lei 111 (}hl~:\Z, telli,:; ,de "iatîi, 'mi-f'11a a,';"8. ;;ilă de 11l1n'lfl. :de m,i!l1~'. 
T"(,,,iiilX'mm ;ungrozi t,». . I of],,'. toa,toC', (,li în ImOtll,{,~l~ t1l: l1c('~a :l'am _ "i~lIlţi t ni· 

11oanllw. t:(' Jl nalpt.c lunga ~ "!\rîi sImteam moale i TllIC rlllJl el' "'pun PONll ell "C llljaal1'pla ll\ <1
1"mne· 

l~,şli:p" .. "ti~i'i. A:, fi. ''1'11lt ,,,-ă Îw'hi'rl oe,hii. :,;·nd')J1111'1 'll'Cil î;llrl'r~jl1răTi.~lŞi ~n.~~)at(' ,ast-r.a. p,,~a primul om 
ŞI ":H ll~U ma :nl,ll Je~te'[lt. .' ,'arC' JlIdl'aZllf'll\. ,sa ma :'Hl'ntc. 

n~lpă tJ"C'i ,1U:llli ~le l~lTtn!l'i o,;,i !loC ,,,'c.an!d!'IIh.' "\111' Pe~te-o f',ă,ptnmâIlă '11of'-a!ll1 lOg'o'dit. .\,;.ta a f'i.~t 
dp~păl'tit. Fn :um l'i1l1J:1tS eu t;lt,l, Ne-alin hmltat('ca din urmă razii cle hlWl1l'iB care-a j'lrcă1zit un 
Întl"o <':l,sntii r-etl',l,,,ă, LI. mah .. b. An<mm <) "lngn:l'a mOlll'f'lnt lVl'at.a a':;<..'1. De t:'hinllită. ,al;' 111lt.('a zice :lg'O-
~'ll1gă. l.\fii ()(m~Kllll rl<, mennj. "Eran zil~ '(le Up1'4!, :li:t tat!'i: <'a ('.! ('.h,ial' a ,(lona zÎ a eazlllt 1:'1 pat şi 
Prol'E'~e 1111 lllaj \'{'Ilf':Hl. 'l':.hl Iflyo(\a 1l<ll'CorÎ cl',hii 1n ZEW{\ nle ş,'a f'.tms. 
tlllhlll'l '';oi "P\lTW.fi \Ool'h(~ film ~il', earl,mă c,pă!illlil'llL;1 îng-mplll'.e 'a ''ffili! (';lt('\,a 1'1\I(1cdco ale tatoi: 
tim. Din zi în zi ."1i\h(,~l. ~i illllinilc-i 't.r(ml1l'rall Jl' ';,ntl'\' ;]r'l3",t('<l - qnai('caF'ren-onia TIO {'<!1'{\ " ('11-

ll1H:\i mai putea f'a'/,'{' (\ tig1ara, SiI11g-1l1'111 0111 0[\1'('\ 1iO'Ştj: 00 n rîima" eu mine, A'lll mai st'ftt Yl'C-O 
,Il(' mni yenea în ca«.arli'll w1ehil(' 'r\Illf),~ti'Tlti, .era două h111i (le ill(~ în Bur'\1l··"-;.ti, 
nn trnn"ihlUllenn, Vjl'~i,lin Pll'Il\-u, "(,\(~l'Otall'nl t,;1- I V;r~ilin y('nea D('~. ~lă {kpl'illi'(,:"p!lî (~11 ('1.1.11-
!.e i ~,~ ,;,i lll':l't'e 1i{X'nţ.n î:n ,rlrf\pL,;,i ?:l1l!lle('G,~~-~i ! 1:E'P:l":e~n ,,~ \'1:(';11 ::n,m :"ă-,1 itd)l""': ~i {,'am ~~i f:11 

f;".:\ ~! ,,1 11'11 J:;:o'~ur l'l'lllhe ilY'H'atll l'l!\(\l'l· 1, :tl'!l J fi'!'lf'!"l. 1 ntr" ZI II \OPlilt la ,1ll1rH' nnf'lil(;"lJ.:·,'~i 
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D' as ! T7 fer.,. 
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"Ne cufropesc sectele ... " -
SENATUL. 

- Răspuns dlui Ciuhandu. -: 

In numărul 18 al "Solidarităti'i" d.asesor 
COIl.si~toriaJ G. CiuhandLI răsPullz,Înd Ta lin articol 
judicios api"lrut tot în .,Solidaritatea" sub tH!L11 
"Ne Cutropesc sectele ... pll'lltrn a diminua omisju
lIi~c şi l1CgligCllta CXPCriată kl catechizanea ele
viJlDr ortodaxi. inVoacă ca drcumst.allfă atenuantă 
ş~ fapwI, c[~ "sfatul nu ,a dat cuvenita mână de 

• 'ajutor htser.cii ortodoxe ... şi di la liceul "Moise 
NiGoar~I" din Arad a sistCtnizat ° catedră de nc
Ii~ie pell1rU cei vre-o 20 elevi ucca-catolici". 

HoritallC .::Îşt,jg-ă dehl stat tot CI: "nr" -- întele
g,ind J. Ciuhandu Între aceste biser:ci şi biserica 
greco'catolic~i - !}cntrn ilustrarea 1.:ol1trarU~illi 3< 
jl111~·C Srl amintcs<,; Împrejurarc,-l, ,.,;ii bisericile şi 
casdc parohialc tlnik_ de snh patronatul erarului 
-~ aşadar al statlt:~fi - toate se ruincază, pcntru 
cii statul nu vrea sa ştie de repar{lri; salariile si 
compctintplc îIl natura1ii3.Jc preotilor în mod ar
bitrar nu se aSel11neaz~\. Statul cerc apoi o nouă 
arondarc <lJ tractel{)1' protopQPcsti, care arc de 
scop rtl,pÎrea unor drepturi seculare, ek . 

. BUCUREŞTI. - In şedinta de ieri Ui Senatu' 
lUI d. PoJjl.::rat adresează o inten)c1atiJc în chestia 
student·lor rlli.:stati şi Îl1treaba J)C d. mi'listru d 
justitie şi de intel'ne, de au fost puşi În liberht~ 
studentii eYrei.. ' 

,1 ... vn L 

'jns 
'rel 

·'\ib. 
.. ,'. $ eA " •• ~ ;lmr 

Quo vadis? .1 f; 
- il f 

~ De C·c sii maj el1!~;l1;lrbnllăEltilc (?) cit cari 
ne îm:arcă statul? 

Primim llrm~it()QrerlC: 
ihl 

Ytecilfi nostri, 1111 cruţiÎ J]1mIC, i.:a pe fr"'" 
VII ltC 

fiindct\ a rtko !Iul din chestie al dlui Ciuhandu 
conţine mai multe inex:adităti Ji,l;nitoare J1a ,a
d n<;sa hisericii unite romfme, pentru stabilirea a
dc'-v"rului tin S:t fixez urmiltOare!c; 

Biser:,ca unită română din Arad, având în 
\'edere, <Că altOr hiserici 'le-a dat statul sute de 

I mii. ş': voind \.:a să Îi'?se din stare::! umihî, pentru 
a nu fi ea Între ahîtca biserici str{ljne cCl1l1soka, 

. a CCfut de\l minister,lll cultelor li)! ajutor, ca s{l-$T 

prccllfe clopotcş\sil-si cO!l1r,!ectc~c araniamcntnl 

ticra noastră să-şi zidească cet:lţui... ') ş 
Iiorthy. care mai ierj alaltăieri îşi cânta din'1J1 

turnul biser:cii rom,Înest! din Oiula cu "tarogai6", ,':,k 
c!nrcşte mult, 'ca să-Si aşeze oameni de ai lui pe i~, 
fl' t' ',efef Oll jera romaneasca, caci vezi DOJl1nne, ne are ., 
în drag... 'ce; 1: diametral Oi111siî ClI adcv;lrul şi t.cnd~nti

{}Z,$;~ afirmaţia, cii la ]ijcCl1! "Mo:se Nicoară" s'a 
sist:;;mizatcakdl"l de re1i5?:je Pel1tru 20 elevi ~r. 
cat. Catedra s'a sistcmizat pcntru cle\'ji gr. cat. 
dela to:,te şcolile d'n Arad. Numărul e:\.;vilor $:'1'. 

i.:at. nu e 20 cum afirm:i d. Cillhanuu, ci chiar de 
7.'~·;,;i,; ori dOlli\zcci. va s~ ZiC~l dou:isllVc. Numai în 
ş..;::o·lil c Secund:lfl sunt 98 clc\"i. iaTă în şcoJille pr:
mare 95 elevi. 

C:ltibctuI gr, cat. e llc\'oit să cutreiere orasul 
în Jun:;t şi în ji:-tt. Încc.pJlld dela "Scoala normală 
de ktc" -- ~itlla(.;\ pe cheiul Murhşului -- ptll1~ la 
scrraLI primară d;n Sel?:~i. 

Cii s'a sistcmizat şi p'2ntrn b\ser~:a unită ro" 
ltl;ln;: () cafl::dră de religje în Arad, Înlr'nn cmno
riu aşa în.'I'~ml1at. la frontiera tilri i , oare (arC bun. 
r{)llk1.lJ nLl se nucurii de faptul acesta? Ş:catihet!t~ 
l,nit Împlineşte alei În Arad o misiune natională, 
având În vedere, că multi dintre elevi 11U vorhesc 
hine româneşte. 

Biscri.ca un:tă română în articolul din chestie 
e d~clara:tă de minoritară. Tin să rectifil~ şi a
ol.'asfa. 

Bi!'.\)rica unită română nu e "minoritate" c'i 
o parte intc~rallt~1 a popornl lui român. Poporul ro
mân arc două bi~cricj, cari au muncit şi luptat în 
trecut mnur la umar, şi vor mUl1<:j Si h~p't,a ,ambele 
Şi În viitor pcntru binele lui, 

Corpul omului încă are două mâni. Fiecare 
din c\: îSjare functia sa. Cine ar fi Însă aşa de 
stupid, ca o mână ""0 În?:rije.ască, iar de \ceea!~ată 
să s(> dcsink~'rescze cu totnl? 

Ce priveşte apoi afirmaţia, că "bisericile mi-

tânără ~i frl1JTl1Uşid. Era foa'de jenată. },P:a 1n
tl'cb;\t rh·('ă-i. 18ldcvănut. «!H m',31ffi ln~f).di:t cu Vlhgi
liu Pa:n:ţ;ll. I-ann l'lt.~lnInR dî. dia, lŞ'ahl.1~l'(\i la vriM 

. R 1'1âlJ1~e 'ş'ami &Ţluno eUllll ea trăe~te de opt :an,i 
('·u PillUtn, ('um iare tiJ1Cl oopii I(lU el, {'ulln a :tulgit 
oob -părinţi, e\l,m ~'IS; făiffi1t eu~ătoren""ă, ş'.'lmnl'll
I(nt.şi il'a '.njuhtca să. 'nvcţe ... şi "ă unl Imă 'l1ldnr, 
~ă-'lni. fje milă d·e ea şi de -co-pil,alşii ci. 

M i-am ~)S "(31'igtOua oi n tdogd şi i-atrn Idalt-o, 
împreună cu ('ât.en~ribl'duri. Ipl'll11 cad - fără 
\'-ca mai mi'eă rănt.a1e - nttg'.l\m pe IOg'ud,H.i(lullnlQU 
"il fie om e,in,;;tit şi~n l'rimf'a'~'ă hineenvâ'nt,(llrea 
ml€'.a. ('.a: ddlft o soră. 

intl'rll. dar după lin 3'11 de asteptare încă I1'C{ lfa' 
l'e111i un r~iSI)\1nS. Nimic. 

Ei hil~e. \';;Îstil1:,llll tot Ce voim? 'Mersi de aşa 

O hand 1~\'reească din Budal)Cstaa ţinut Înjr' 
arendă 111<)ş i a fostllhti arhiduce Jos:f la ChU~il1elt.- :Mi I Trccânc} aceasta l110şi<,~ în posesiunea statu~iui ro' ':JV 

I mân, reprezentantul acestei b~incj, fa;imOStl~ A. ~a 
I dodaI} şi-~ căutat legatură CIl mai mulţi "Mari ,on 

lOSlF POPA I I\omân:",ca fOrmind societate 'Pc a.:: tiî , S~l ia in' re 
. ~fOpt()POP unit r omâ!1, I __ ~ siăpânirc din nou această mosie. S'a şi forma! Jen 

.,,-'];". '.",.. nerv il'vsv JU' 1Ii_~"" 
s[)ciet41te~·. În care figura d. Adorjân cu un milion 1i,i 

Parlamentul. II :;cascsute mii. iar oorifci; noştri se bucurau Si:eL it 
de sfăr111atl1ri.··a 

Şedinfa Camerii dela 1 februarie. 1ns;\ ce ~'a îl1Uimpl:-tt! In momentul când ;~~ 
BUCURESTI - rn şedinta de azi a Camcrji d. 

v. nr~ltial1u, 11linistrl1 ue finante a COll t :nlwt 'a 
r~lspLll1d:l la intenH.:briJc ce i-s'au adre~at în che
stia sciideril (eului. Ministrul ele fnallk a aratat, 
Ca sub ~ll\'cr;ml "'ihcr~'1 cl1rslilleu!Ui a fost st~lbil 
şi n'a sci'\1.ut, Osci!atit1flile s.pune d. tn:ni~tr!t de 
iill'lnte lI'au importa11t;'l mai scrion.s~l. O politică 
final:'~iarrt hUllfl reclam~i. o 111 IL ndt re~lllat;\. Ro-
11",oÎnia este st:;t a)!;r~r şi forteJeei naturDle vOr 
ridica v,l'lnta la În:ilţimca de mai înaint'0. L~ 
si:lrsit, d. ministru de finante declară, că IlU se 
vor mai imprima noui bilete d,c bancă. 

DlIiPă o scurta suspendare a sedintci d. Mad
gearH îşi face rep!ic~ la riisţ)umnl ministrului d~ 
fil1ante şi dec!artl în nl~1111cle partidu'<ui tCtrClnesc 
c~i nH c multumit cu ril<;.pltllSul,. F<1ce un nou rc
chj7.if,oriu politicci ministrului de fnante. 

D. V. BI~ATJANU, 'luând !Cuvântul din MU, 
dtlP~l d. V. M~d~e::llru fa<::c U11 eXP071~tl aJ situaHei 
fillanti;Hc internationale şi tcrmilltl dis.curslll 
spun5nd cr~ şi În {;he~t:a fi n<1.ncin,ră trebue să fim 
ontimjst,l. Partidul maioTitM îi face o serhătorire 
ci"ilduroasă dlui V. Brătjanu. 

Cantcra ia la cunoştintă răspU11Sul, milli~tru
lui de finante. 

r~pedle şi tristă. In fata mc-asoarcle asfinte;;te, 
valea se umpl.e de umbră, tOate se Întunecă şi s,e 
şterg' .. ,. Mi Se par 1fliSa de departelucT'lHilc pe cari 
ti le-am spus aici, că mă Întreb dacă în adevăr 
mi s'a uÎntâmplat m:e. Ce vi;,tă goa~ă si all()st~l, 
nu-l .aşa? A, dacă;:lş fi iuhit, dacă aş ficuno~'cut 
si eu Imăcar -oc!i,pă farme,cUiI acelui fior, imi În
Cl1jpui că toate gândurile, toată vÎ;tta mea s'ar fi 
um!)lHt de parfumu:l *liceld amintiri, - şi moartea, 
moartea m'ar 9;ăsi zâmhind, 

"Marii 1<C:n1:îni" îmnrcun(L cu d. Adori<in scria:! 
Dcţijlc si fneau sfat cum să se impărtcasd p,~ le 
e:lmaş:3i cristoşj'ior. a l11adirj!0r Neamului româ·, ;ui 
ncsc în comuna Şiolău, Între su,spine şi va'etcle . Iri 
orfanilor şi vilduvclor de r:hboi s'a sfintit mon;;-'!W 
mentl11 martirilor. 1111 

Deja poala acc':li monument s'a trImis t€k~1 
?:rqm(t R'uvernului dl;;$.Dre faph dela Chjş!ncu ... si r~ 
p~arr1Ul'ilc si actonarii cu actiunile Jor au ... dispfl
rut. C:îci Dumnezeu ll\l'ie-a vutut ajuta, la g-eshll oei 
mârşav şi pr\I11,În tul in cfttva s'a, dat populatiei· ql 
d!~la frontieră. 1nsă a Imai rămas pământ si "Ro· !'la 
1ll,1nii M~lri" îneear2'~:: din 11'011, J1:rt!ll)andu'se, SJ 
;a în st;\p;înirc pamânluj rămas, ':ă 

l In l;ttul'i ClI voi, U'lsnti ca l::ltifundiile magna· ~ 
ti'm lll1j!llfÎ din ac.-este piidi sit trc·acă în st.tlpâr.i. 
rea acelora ,.care cu sflllge cald l-an apărat si cu. w 
13crjrn' l-au nuaf', şi :.1celoracari şi-.au jertfit ce eri 
aLl a\'ut mai drag-, nentru a'::cst petec de pălmînt. re 

Ne trebllCla frontj.~ră un popnr mnltumil" le 
mândru şi Con'itiu, care l:a caz dc 1ip:;ă ... cu arml: In 
să aJi;rci.jcest pitm,înt. . d{ 

Au dat dovadă .cei 12 şiclăuani bravi, cari~· m 
noaptea atăcărei p'ahetull1Î gr5:n1cercsc, 'au pus 

I mâna ~pe armii si Pe întunerec an aler~at întru a', In I jutorul u~nicefilor. . \( 
i ' Dar şi a:.;ei cx ()loa h\ tOTi cari doresc să la din' 
Inaintea populatiei pământu1 au pus mâna ... nU SI 
larmă ... c: pc ~ealmantan... 1/ 

E1lemcnfl1,1 bUn dela frontieră tT\cbue să ia 
stăpânire "o~st .pământ, formând cO'llTlmHăti 
nicereşti, milltariz<1fj ca g-rănioerl , civili, 
ceştia având armă În mână vor şti 
să apere C3~a, hmilia şi "llămâni:ul lor' 

1 în 07, de lipsă Pe ,.I:brcd6k" Ia simtul rea 
ciki în prag-nI t:îrej sunt "Pui de lei". i Iar voauă pitici la suflet, cari doriti să fiti 

AL. VLAliUTA. 1 ploatatori, iar nu [lloărătoriiacestll; pământ. 

Am 1nflorit 1ntocmai ca un m~r'.'I! ... 7.i.CC.lTI .... O .. t1 ... o.\.r

n 
.. 
d

i .... 

s

"..,?IiIIIIIIIFIIt ............... tf/WIII_.",. ... ,\ 

Am înf7m·ft întocmai Cli lin măr în t'/inlul aRJlI'lI Leul şi scumpefea traiului. 
" /şi flif/fr)'IlÎc ... 

Am îllsfloj'ii ('IIIn tnllll îllflol'('~fe -
Zadamic ... 

,1['01/ sClltura' {/fâiNl 'nfw·irJ.le. n~Jl('z; l·ijl'lii .... 
Si dacă m'am boci' ."(111 ~f(d-((m î'mpl:dt';f şi m.uf. 

Când leul $cade n'~ust0Tji ridică preţul 
turilor, diar dacă e:c !luar veni din st r ""'!:";:'· ... 
Când ins~i leul creşte. Întrebăm pe aceşti 
ai vietii de ce nu scad si ei pfcturi)e În 
tie, ci ·asteaptă, o altă scădere, ca să' le urce 
nau. 

A r10UR zi Sim împalrhet,a.lt. tot, ~:alm vEl'nit aiei. 
11'l1,d\' m'aiî,lt.it1njt $i (1'3 l1ul(l~ n\Mn :să Imai Iplec, 
decf1t in ('ill.ătol'i(', Idtil1 {<I\l1'C 11imoniQm ~ nHmi în
t()ar0('. Runt ;ralspr('7.cre. aHi Irle at,umei. :\Iu.Jt.e, cam 
t1l3itrnmlit, Doamne, în yrem0aH"''NI. mai 1:1:10...-; în 
1H\ptil(' 111n'7i dle ~·aTnă, ('ând .~m1Jt "i;n~lll'ă ~'m1/r 
<'U'lIl ,.e eeul'tă foenl din f;Olbăflll \'i,;polul .de-aILul·il, 
--~ Si Prin atâtea schimMri a tl'ecut sufletul meu, 
C,l 1111<)Dri stau aşa şi mă Îl1treh: Oare câte v'lcţi 
am tr(llt? Si tot eu imi răsJ)und~ Una şi proastă! 

Mult, l1cmăsur at de mult mi.·sc p::tre, de ,când 
mc::m sprÎntenă Şj zamhitoare dealul vietii. Mii 
de carii"i şcrplljau "pre luminoasa culme - şi 
ti,ate erau frumoase; încântătera,re era·u privefir 
st~:e, oriunde m~l uitam. iar mai departe, dincolo 
dc orizont. încep Ca f:umeclll ametitor al necuno
s:,'~lltu"uî. LJr,dc a ramas. strălucitoarea culme'? 
Când am trecut-o? A,.:;um mă scobor, mă Scobor 
de llH~lt. Şj nu-i decât () s:l1S?:ur ă cărare, dreaJptă, 

i 7\"11111 râ.~ti(!ltfnimic. nici n'(lm l1Îrrdul ... 

0, tiU elI' li)!'; ne-am (Ti'17e, c(ii i/<'-(llil o/)Înfi, 

CrrmÎlne, toti la fl'l. 1H'-Oll! întâlni. 

AsI.fel, 1n Arad, in' timp de ddl -nni de 
pneturi'e sau ur::at cu 150----200 hi sută. 

fiinu convinşi C;\ rcceruta scădere a leului 
fost o manapcdi şi deCi nu poate fi de cât 
rară. probă reurcafca lui imedi.ată. rtll?:;:im pc 
nor'atele auforiElti yă ~Hprave~heze urcarea 1;1 li'frCl'ilr (lf veşnici i. 

F /'fi t (! i'I' l' 1'/)11' ! .... 
A. e07'Rf"8. 

• 

tur\lor şi ~.cădc·rea lor în a·cdaş timp cu 
valutei. Astfel vomajuuge căchi~r În \.:azul 
leul ar fi de 5 ori ''Cât a fi "il'Iicţurile să fie T 

_. V. ' 
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'lizita d, prefect ioan Georgescu 
: n comunele din plasa Şebiş. 

D. prdc.:t Însoţit de şefii autoritilti·br. a des
'ins în zjI".:le de .31 Ianuari,~ si ] fCbrtKHic iJrin 

. 'tele r{))ll;lncsti din valea Deznci si a Crişu\uj 
··\1[). POPu!:lţia prin,ziind de veste a iesit întru În~ 
';mpinarea. dlui prcTect, 'PrimiI1Jll~;.' cu insufletire. 
, fata ])J'imi'triiior aStcpt3 Întreg satul În frunte 

. ,J frunt(J!'iii si ClI elevii scnalclor. 
La $:biş Înt,impinarea a făcut-o j)~\rintele 

. ihu1in, )11u',ţumilld dlui prefect grija '.::e o poartă 
"lte[or lIUagH,':. Iil Donceni, mulţimea l-a 'a,s(cptat 
':1 şcoal: •. unde e1'evii s'au produs cu C<Întece Ha· 
,::mn:-c. In J)ezna, a fost ~n,!utat de crttrc 'p;iI'in
'rk Bode(J. iar În Almaş de cMrc vrednicul preot 
"i~a. BDnteştiul cu !mic Cl! mare inUmpin;, pe tI. 
,refect.:are str:lhate satele Îl1zilly~zite, nCÎmpic
:ecat o .... obstacolele vremii, ";(;l!dus de uor:nb 
:: S;l vadil viah dela sate şi amarLl~ poporului. 
'Trc!mc <t îii condus de lIn id"::ll sf~înt, c~111l1 te 
. :ntăr;t~ti Ja as,~ mCllca ~ictlllnj". nbscr\'{l CI1 d rc:pt 

INFORMA ŢIVNI. 
fl; il 

_III/d, .~I' 'I'n ţill(, /Iti. /)111/1 i,/{'nl (.) j'·,·lll'lIill'il') îl' 

,'rda !','e{l'cfllrii jurldlt!lIi. 
])//('7(' 8Ufllruyatr, CI1 şi În alţi fiIIi • .'Iii ('(J/I!J,i/lII(' 

('/1 II/(Î//('iiri I'eri (sU/UI!"if'llllri etc.) ia/' l)!'i1jifllri f ,> 

11' rl/i :RFR, 8,1 S(' Irill/iti! !()I!fi' la Pre/l'dliră 

i IIzi, 1l/lIlIi/ll!ct! d. II. Î/i/re orele 2~·1. I J/i('('jillflll 70 o/'a ii d. II. l'reţ/ll de Înlmre: 30 
i ,('; de 1!f/'soană. 

1- llu:ifl'fii s/I('('i(//(' 

I 
i 

/111 S'(/ 'tl'il/l is, fI~{1 OI jil/Il/i

till I'S/l' Î'II rifll! dOll,. "r' (/('eflsfr! raiI'. 

• 

("al'C <llpal'<' ,de e['t('f\'a: 1nnl l,a l~aJi;lrfat. :n'i\'lltd llola-

1 ,M:a I'('a Ill;) i 'nI ttlrto l' :,-"rii tOl'i {Iii Il ~€111(,l'lCt ia tii· 
nliră . 

• 
::l\',Înt medi..:t11 d •. Tcnd()r l'hhllta, în aprobarea i 
"anim:, a pOPoTlllu; şi a functiol1arilor din Gura- I .\m primit la t'l'(~,wtie ÎJI~lîilll 1I1111niir al r(l\'i,,-

t te i de· I'lIl k \,,1' ., ('omoa l'a ~a t,C'1or". {';l 1';i' a î IW(1!l \1 t ,011 • i ' tif· 

Plil..::.ut surprins de llLaştcp(ata Pri:nir,~ d, \ sa apara la Blaj sub I,,:ol1du~crea prof. Traian Gcr-
[efect de.::lară. că a dc~'cins:;a fata hCllltlÎ în- 1I1l:ln ,şi C\Il ·('obhorarc'a n"lai 'nmlt~JI' prr;>.f(\~ot,i Idf'L:t 

i k1l1nat de s imtu1 datorici, ~pre il, lua cOlltad nc- ~l',)Lilc d-o ;]('010. () )'('('l'maIML'htl {'U(·i!.II;hll'ii'rellito-
:iijlocit (,"11 j}nJ)OTul Si că inform;1t1{lu-~i'~ personal I'ilol' lln~Trj. 
jt nea.il111sur;lc si dorinţele popu'atiei să poată ! 

.. "a dispOZitii i)entrtt ameiinrarea situaţi':i şi pl:n- : 
,:~l\ PrnP;lşirea poporu,lu i, în carc ,cop ccrc i~on-

j ';urslll binevoitor,l,] frulltaş:!Or din aceste părţi. 
:1 

Dup~i nCce;)tii~e Ît1oati ll>1te, d. prefect a stat 
le vorhi,cu primarii şi sătenii. dispul1<Înd ca 10-

'., ;uil()rilcr să IH'c dea lemne de foc şi de COll
e \tructii pe Uil pret cO!lvcnabil'- ~ iar cd cari (lI" 

;. in'ca să ~pcculeze lipsa llcvoi\j,şi!nr luând mai 
llUlt de .10 ici pentru Ut1C~.r dc lemnc :-;ă fie tnş; 

, ':1 răspundere şi pedepsiti ca rigoare de cătil~ 
'::'I!:nnclc administrati\'c. . 
Şi ,. _. v v 

ii- A, II <1 t maSll'rl, ca po])orul sa fie nmva Zil t ClI 

III :Ictrolsi -chibr:turL Pr02um Si cu grâ11lelc Tlecc
e;' '1re nentrn nLltrcmânt Si însăndntarc:l, de pri~ 
o: 'Iăvară. 
sn Disf)'ozHiill) encr~ice luate la b,fa h<.:u1ui 'l.n 

;:ârnit o vie si ,'l}oJ1tană matdestatie de sjm!)atic 
:a. ,j}{)jXln[htirţntru d. prefect. . 
"j. Jn ce p"ivc~te adil!lW31 înh'cnrinsi!pclltru 
cu 'imstr111ma~o()call1rjl()r d.e şco:,!! ă Înv;-tUitorii si SC~ 
Ci: ·:retarii alt d;1t informatii îmhucurătoare. Mio.;c:t
nI. rea s'a extins aSU!lra ÎntrCgUh1j judet colectAndu-
1i1" ,e sume ,<;;1 m:deriale În 'cnntitatc nca>itcptat;-t C()
n~ I'lune cu: ahia câteva sute de suflete ali c11ruit 

. 'leia !el111"l~ de ~onstrllctie În valoare dc 10--14 
~. mii l~i, Primarul tinUt sat, undc nl!măm~ elevilor 

)t1s'~~te de ,1{)--40. a m;lnife~tat intenţiunea popOrll
a' lu1 care este ~?Ita' să zid'el'tscă din propriile nutcri 
',coală dar si\ li-se dea Învătător, Un vrednic os

lin' :':lt<1r din C"omlll1~ A r~nas ofere pentru constructii 
pe -uma de lei 8000. Un ţăran Ia. aceasta a oft,:rit 

!D,OOO le-f• Tar dnd mai multi 0ampni. Îlr.oercau su 
in ~ e~chjyeze .sl,b motiv că sunt săraci, Un sătean 

~ră' bătrân, şi care a perdltt ,copiii pe dmpnl de 111~)t5., 
: a: Î zis: .. ,M~i r01!: b domll111 1)r dect S1tnt cell m<li 
văr \.lrac în s'il:tul nostru, da'r eu daU dela mine !'iO() 
ând: !~i, dadi y'orha de 1uminar('~ Ţ1()(l<:tră. Tot (lsc
a~i. '1lell-e~ 3 fkut şi 1larn;clIl tăran Del~t11an. din Şc~ 

, 'lis <:'!lre sorro rllsina,n~';1' mltJ~()Ta, a d?iruit din mo
e~: (\~~t111 său avut suma de 1'000 lei. Vrcdnk de 1-

Tit z':U<i de 2!l 1 W1J'\lf1 ri(', (hll!IU lINle!lll!l'gai" tl'a

t!'.1 in·. ,el. l'op('.';"ll l'dil1e. ilblpt~do),1I1 în :\1 i Il [I"M'

I'!'] llllllll("ii,.;t'r(,\l:~it "fL Ilieht'e 'un r·"'lltrfl:l't!·o.l,·:~t,~\· 
Într" nil'{"('ţi,ullca ".~o(·.!\li\'a Rn,;]ll B -,\,pa~tnl'i" 

(li'Il BI'wdrlC'-o p;rrtr ~i lm'rilt\\l'ii Jllin(')li idin a\'C'<L 

J'('~il1:lI{" ,cliC' altă parit-l.'. 

('''Irt!a,d'll] a Intl·al. ill \"jţ!j);!.','e în 7.ill!,) ',le 1 
F:hnl:iJ'Îe a. (', ~i are o yahhi!::Lth.' 'ile (i luni, 

* 
Spil'i,uJ g',\li,c ţi :fiwhl'ir·aVile ,d" jj)ah\tă, 1'11 ca

lii[ll\e de ,pa~'l', ,ele BHAZAY. "e ('aipfutiî ,din lIon 

]ll'<,tutinlrkl!ii. Ia fi!'ltl:t II,,~,:. ,şi f\ !t'll1 (hll A m,l ';'1 

• 
llelfJrt Noer i,<;so/l. ua.n"at~>a'l'ea d;anezii, eu re· 

Twme lllOniflial, \'a ·da Î11 seara ziLDl iO:e DlIImin{~\',ă 

11 F!,brllWrto. o un:::('li ~(,l',liti'i ,le (kl!ll~ {'bi'i,l: În Pa
l a tnl eultu l'aL 

Arti,.;ta. :(1t'-o fell'llllollală fnIHllllseţ<\ ·a obţi'lllht 
prlit,ut\n,rl,()ni f<Jl'lllidal!i'\e Slll"lt.~('",e, IJ1e.s.rtende ,din 
1I1elnipoAde ()(~i,del\tullli~i ,u,~t{P] ;;OI'<11.a ('(~ o ,',1 
d~l ,j'n A l'rud e 1mul ,dj!1;tm I'ftll'(\1e ,eW'IIIl:IJll('J\ te aT

ti~itU~'e a,1t:' lU'c"tui ()r;1;~. Bi,rolll 'tIe eqn:eCl,te Spala, 
('Hl'{' ne cm'fmd fi ipr{,zl'nt~~t Ţlllhlil'ulu;i al'ii!tl'an 'pe 
;rrt,i~hl1 P['ilweJ,a, TImll1ll1i ~u ,mari jN,t,fea reu~it 
~ă obţină :m.p:ajam(''lltnl ,dan~l1;toal'('i IUf>lga X'lle
l·j,';.'lC-n pentrl1 fi (h O ",e!1ată în /\"1'1\10. Hil(ite Hl 

Pl)t retine la Ţla;jwtăr-ia B1~wh. 
• 

('on{m influenţei, gâpei spallio7ă, prPCllm şi 

În crmt..-a tufuror bol17or ce pI"M';n din ,infecţie 

(II i niceală. c('1 mai bun lea,c [lret'elltiv este 

r 1 NU L FBlîRriOI NOS AL tU 1 IIEIlS. 
, ,( mintit este şi ofert,\I,l hcnevr>l de 100.000 lei şj lctn- I D 1111 nmedill de ,qllpremul efect în cazuri de 
M\ C111 frehHir,::os pentru $coli"e ce <:e YO)" CO\1strui 
',. nll('I/,i,', dOl·O.ză. m(llarie, friguri infp/'mifente şi 

ttJIfA: ln comtmli!c anndinăton,re .<li ,pl'm}fictătii firmei 
.. \~~·~hit'7" di-n n~rtca diredorului dom?'nîaJ cir. : lin,).}, ,:11' ar.cstora (lumoa.rp(l, splinei). 

•. ~eszâro~. CI! /'oJ!ediu jJl'f't'enlili se 1'fco1Jlandă la difl'rile 

"~ro Jl"'rerect a fost !)ch-ccut, dun:! înc'heicre:l ')(~,; (')/I(f!gio!Jse (ltât p('ntl'u adu/ţi, cât {li pen tl"'ll 

tIU "·t· 1 d' n h t' 't"1 '1 •• H~. '.zI CI. ::1 g':lra In \lUP ()TI, 111 Slmpa 11 e una- ('Oi'lI. 

't;' "'me al~ J)OPll':,tii~i. Năc1?:\idtlim să-1 mai avem in 
lf ' •• 'U\j]0Cll,J nostru De d. prefectcfll'e În g-riia-i p,lrin-
:~i teasd Ce 11'e-0 arată. dă d0vadă lle deplin de 1111 

, ,'urlet bun şi d,c un (lm cu tral!:ere de inil1l(! pentru 
"1 '1evoHe acelora a cărN ingrijire ii este î11':rcdÎ1l~ 

ZI' tată~ ACROn. 

Farmacia 1)1'. FOLIJES, Arad. 
• 

x ~~umîllţc de varz;ă, harpuug:că, mac şi varză 
n~rnteas.<.::l în C:lntit2te m1re şi mh;ă de v,:nzar:e 

.,La 1'-1"('.<-"0 _\".·(>{·jpe'· lllltllllill ~:.ill ZahTeh(';i 
II ngi ~t,:'!lrn;(',; a l'lUl1lpiirat eu q';v:ja dt!;it ... l·iei 
"aie i!l .J llg",~l",\"in a~·ti'll'l\iJe ~'ele mai 'mari Între
pri!IK1eri f"resriere din Euro.pa, ,.Steinbr:i;·' (B()~
'nia), <> 111<1)'3 pa'rUJ din "Ter}-)<Jllli,ie" (Sb"Hnira). 
,\{'.ţ.itmile SOI', "Ti~IOl'a)'ja" Pl'OjH·jct,at.eal'elor mai 
de ";f'<'\tll1:t zj,a)'(~ jnp,'uS'!a\'c . 

SI i ll'1l0" Prf;.(x'f:e,azafwlllll j,n!l"i in t,,\l'('a JIlll~i li Jl i i 
aerjene. ""f\tl'C să l('~e {;ermanind{' "nd,;;i Ungaria 
('·11 'JX~ll i n,-u llahal~ '" Il i~'rt. " 

,., A$ •• .. U l' 

Concertul Papazoglu va avea lOG în seara 
zilei -(}e 9 Februarie. 

1 'in oauze ~lepreyăzute oonK'ertul nlîlate-lui YlO~ 

Ilill~'nli>4t iN. I \ li Tli17.og1u. se IHn.iÎnă l~ntru Vi
lIcn ~) FobnllarÎc. 

Bilet.de ~e g:t,-1Cc"lC' .ck \',ÎJll7.i.l'l'C' la lihl'ilillia Bloh. 

le nu Qf;'$ 

ŞTI RIT E A T R ALE. 

Repertoriul săptămânii. 
lJU !Vll Nf:CA : Matin,eu': ,.Minte lTlnz\:a", sc:ara: 

Masa (Ah, C.). 
1.l':,\ 1: ISC'l'at:\ H('llnil1!lI~'.i fl'l!lei]"r. 

\IAHTI: :-:'er::ta H-Pllllil:11.('i fl'm il,,]'. 
\lETUTIn:\I:!"3 (.\h, Al. 
.TOI ,\,cyi!W"aful("\h. B). 

y \ \' EI {1: J 1 Îm,e Illlll Li,('a (;\,lJ. C), 
S.\jIB_\T:\: 'l'a;;.;(iN'u Il<: <1nl', pl'e~llit.·I·;-1 (.\b, 

.\ :,;:1 LIp premier·it). 

I 
1) r :\11 :'\ El'A: :-<l 'a ra la or'f,L' j ,;,i j Ullll.: \'11-

''':Îl'P:l (le aur (.\h. B); la ol'('le 1() ,;,i .i!I'JIl,: h:~:I. 
Il'l',t (1('. ::1l1' (i.1M~.ll'ă ,rle uhollam(mf~, 
, !.l :'\ 1: 1 'l"u'e .. 1(le aur (.\11. t ). 

I ,1 ~i l'e;,tiul1c<l wa,tl'ul11! a llla~ III 

l,CllLI'li J)lI111il1(l'~1 ('l'le "loui! l)ic~.('. e<lr:i 'IlU O),ţi:t:lllt 

("'·1 1'n.:1 i '!ll:1I\': ~l\('I'{';; în a~'e"t ~'('Z(ln: în .11l~lti,1lt('ll 

\Iinlt' IllllZi".'<l, ia!' ~(.'t:lra U:!lpt'cla ,,\Ia.,;a" :dc 'Ill:I('

~t J'i! 1 (~(i 11\ i .~ i F l'<ln,'i,::.'C fi alr:ot.tu, 

Un nou Pablo Casals la Arad. 
In fi 'Felm/!1I'if'. unul din cei mai slrălucitt 

1'l%llcelişfi ai fim JIului de' faţă, UI) rle,nHI. e'lIId 
,d fil'ulli/lii 8j1{/lliol J>().b{o 0118018, d. }I,'icu Pap,/. 

W(I!It.l'(l da lin concert în PalalllJ Cultural de7tl 
("11·(' lIit; lin inlelectllal român: din Amd 1l1l tre
I)/U' set 1 i P8!;<1 scă. 
~t b. $ b°P; ...... , ".u 
Adunarea clubului sportiv din licălaca 

Cl11hul ."'porti \' dilll Mi~ăl'3ICa, ,oonrform ~6tatu
tclor artic'{)1111 23, va tiI1\e ~n ziUia de 11 Foonva
rie a. 'c. la orelo 9 tdini. a 1 II-a .<ulll:Ilture g{lne

raEi, l,ft Clare .a.dll'uare eu onoare ~ îlt!v~tă t~tt mUlll 

hrii rlnhlllui {'.Îlt <.;oi publicul intercsat'. 

Oomitrtul. 
'" ..... R#lJb!J_ an $ 

BURSA .. 
. ZORTCH, :l Februarie, - Deschiderea, - Berlin 

001511. Ncw-Yu:k 52250. Londra 2486. Paris 3,300, Mi~ 

lano 2555, jij.ldal'csta 02025, Belgrad 510, Varşovia 

00150, Viena 0007-4, coroane sfampilate 00075. 

BUCUR,t:::;'Tl. 3 fcbruar'e. - InchldClrea. - Paris' 

1140, Berlin 5S, Londra 9.10. New-York 200, [talia 1060. 

r:lvet'-a 39, Viena 32, Praga 6~O, Budapesta 975. _I9Va_ 

li1te: -. Mr!rd 110-1 t5, iunti stcrlini 1120-1150, frunci 

irancezi 1250--1:HO, fra!ici elveţieni 40-41. !'re 11-1125, 

u:n,ui )(;\}-·192, dolari 195-200. coroane ,n;striacc 

32 - "33, el!. nu'.::h:arc 7 -750, so':ol 7--7lO. 

~~Iosif Reiner absolvent"1 scoalei mechanice de stat pt. arta orolo;'igt'\I)r din Bu 1apFsta. D~posit de oroloage şi ati: Her 

pt, repar1ri precize. Arad, Bulev. Regele Ferdillsnd (f. J6zsef toh.) IZ. Pentru aur dau preţ urcat! 8a214 

------_.~,.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lu sosit! Nontătl de primăvară! 

,l 
gft, 

Pa rdesiuri, costum e, 
jampere. La magadnul Iuliu PleSl Ar;~d, str, Colonel Pidel (f. Yoriis

nll\l·ty) 3. VI!!-II."ytg de i8. tl'llrell p~ 
uin dos a teatralal. P,,~7 

dE 
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CINEMA. 
SODOMA şt GOMORA dramă biblko~ 

socială în 5 acte. Partea I !n 3. 4, 5. 6, 7 feb· 
ruarie in Apol!o. Că oamenii sunt răi şi corupţi 

nu e ruşinea timpu rilor de azi, ci este r~măşjtă 
dela s1rărrioşii bibJici Cel ce a cetit Sta Scrip· 
tură Îşi poate aduce aminte de orgiile sardam.· 

'palice şi de dezastrele morale ale lumei vechi şi 
omenimea a rămas aceiaşi p3cătoasă, ispăşitoar,: 
apoi buna şi a început-o iar dinainte. Ce'e mai 
celrbre in corupţia şi ispăşirea # lor au fost So
doma şi Oomorl'. cari au trebuit să pieară 
pentrucă milostivul Dzeu nu aflase nici un om 
fără păcate in ele. In piesa aceasta trec în revistă 
pe dinaintea noastră zilele de corupţie şi de orgit 
ale acestor oraşe păcătoase, strigându-ne: ~voi 
cei vii. cari avtţl vreme şi simţ real deşteptaţi-vă 
din pilda noastrA şi coregeti-vă. Este una din 
cele mai :;plendide execu\ii in film. 

PODUL DIN OHETTO piesă ~ameral! cu 
1 prolog şi in 5 ade in 4. 5, 6 Februarie in 
Urania. Una dint~e dramele cu sfârşit bun. Mo
rens îşi alungă soţia necredincioasA şi rămâne 

cu fiicli sa Rebeca. Soţia se maTltă f'Jupă un 
blTon. Mai are o fată Clementina. Uşuraticul 
conte San1ino face curte ambelor fete. Rt beca 
refuză pe doctorul Konig pentru Sontino, însă 

ac~sta ia pe C1ementina. Rebeca disperată se 
Inbolnăveşte. dar venind medicul Konig simte 
că-} iube.te şi vindecâodu-se devine soţia luI. 
Şi Mo-ens îşi iartă soţia şi când aceasta a de
venit văduvă o iartă şi o ia de nou de soţifi'. 

CINEMA ELISABETA. 

Duminică 4 Februarie 

TOC~C~ ," , ~%J'". ~~ 

Dramă socială în fi acte. In rolul prin cip a 1 renumitul 
atrila Lotte ~eu'11an. - In pauzele rrprezentaţiei vor de# 
buta A .. LFRI~D GY<')Z<), comicul oraşului 
nostru şi 181 D'OR sleaua fabricei de filme DESY, cu 
program ales, - Preturi regulate. - Reprez.e:ltaţiile se 

incep ta orele 3, 5, 7 Ş < 9. 

------------------------------_. ----
"Redacto; responsa,bil: LAURENTIU LUCA, 

CENZURAT: Dr. MARCOVICI. 

Romât'da :: S ~bJrefectura judetului Arad. 

N r. 465 -,1923. 

Publicafiune. 
Pentru tipătirea Gazetei oficiale a jud{

tului se pub'tc~ licitaţie cu termin până la 
1 Mar:ie 1923· 

Doritor.i a prelua aCf:stea lunări sunt in
vitaţi a-şi inaiuta ofertele in plic inchis pro
văzut cu Îns;rlpţia "ofert pen~l tipărirea 
Gezatd Oficială a jud. Arad" până la termi
nul fix:lt mai su~. 

• In ofert se va indica Pletul per pagină 
înţelegându-se hâ{tia, culegerea, şi tlpalUl 
pentru cât~ 450 fxemp. pe săptămână. 

A Tad la 30 Ianuarie 1923. 
Su b prefect : 
BON E U. 

SOLIDARITA TEA DUll1illC-di. 4 rehnuric 192.3, , 

- ul 
67-1922. 1'.-----------------

Publicaliune de licitaţie. 1 O· ruc:rar ':~t 
Subsemnatul executor aduce la cunoş- I 6 e · 

tir tA generală că fn cauza lui Haj6s Alexandru' ;un 
repr. plin Dr. A1exilndru Lazăr ad ~'ocat contra I jurr 
lui AlexanJru Oorongyi uentru 3940 Lei şi i ~ 
ac~. ,in urma decisulUi judec8tnrlei de oeol din i ~.'t . 31 
€.l1lşmeu de sub Nr. 2()25-1922 mişcătoarele i 
ne cale executinnale de e~coI1tentare la 1 Q ! 
Septembrie 1922 cuprinse şi în pret 10 000 : Rugăm pe Onor. 
l;e,! eya1uate. anume: păi .Şl, cai s~ vinde prin I CttltOJi, ca în 
llC1taţle publică care va il tmută m Erdeiş la toate ocaziile de 
5 Februarie 1923 d, m. la 3 ore. cumpărări să se 

Ghişineu la 22 Ianuarie 1923. refere la anun
ţurile pubiica-

NedescifrabiJ, execut. jud. reg. I te şi citite în ,L 

Curs de ţesătorie pentru 
• covoare perSlane 

se deschide in oraşul nostm. Conducătorii cursului 
sunt renumiţi! SZEKELY, eari vor aduce in circu· 
laţie aparatul de ţesut (răsboi) invenţia lor proprie 
şi brevetată, prin care le poate realiza o cruţare de 
f>O la sută din material şi muncă. Se poate Învăţa 
a ţese cu acest aparat cele mai moderne covoare 
persiane, În numai 10 minute, Inscrieri se pot face la 

'Yeisz şi Beniamin. 
•••• 

€ursul de tesUolie se va deschide la 
8 februarie. 

I ~ 
I 
i 

"SOLIDARITATEA". 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i ELIXIR DE ST01!ACli 
• I • prellarat din Tlntorte (CelltallrlR) cu efect DEI' I 

• intrecnt contra hHUSposiţlei de stomac !,Il InttlS· • 
: tine, (maţt') lIllsel de apetit, greaţă, gaze în : 
• intestin şi indigestie' .'ii49 t 

=1 }"arlllacia Dr. Foldes, Ârad: i 

• • .............................. .............. 1 '''', 

----------------.------az-IEN' .. _- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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INSTITUT D}J CREDIT ~I ECOYOlIII , 
CENTRALA".: ARAD (ROJIA.NIA). 

SUCURSALE: IN CI-IlSINEU, SIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROl'v\ÂNIA). 

IN CASELE PROPRll. 

Capital societar şi fonduri propri!: 20000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lel, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
Acordă: Imprumuturi cambiale. : 

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

Financiază intre,prinderi industriale, comerciale şi : 
: agricole. : 
: Cumpară şi vinde monede străine (Dollari, Mărd, : 
: Lire. franci şi alte valute). : 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent , : 
: Prime~te bani din America ca depuneri, ori pentru : 
: inmanuare partidelor în Tara. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în aia- : 
: cerile ernigrantilor.'" : 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinatate. : · ' · ' • t • ••••••••••• a ••••••••••••••••••••• B •••••• a ••••••••••• ~ 
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Dacă vrei să cumperi bine şi Ho I 0'3 1- l· ~e 
ieftin DO intârzia $1 vizitează U mata z n InOI um 

unde se pot cumpăra în mare asortlment Il1\nze pentl'u ~dl1rt, curelarl 
ţlerl, COloare cOcns de llnolen pentru prâDzltm", COllerte ~erate de 
din. gnmă. - Serviciu proml.t. - Cere blnevoltorul sprijin BELA. 

GODvinjefi-Vă 
ci' totfetul de ingerie pt. bArbati, şifoane, cuver· 
turi serviete şi alte articole in calitatu cea mai 
bună cu preţurile cele mai ieftine numai la Va62 

Tloografia "CONCORDIA" Arad" 

Varjas 
Sir. Meţianu 
forray) sub 
» La cocosul de 
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