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Generatl-a noua"· Un;1 mairtori. alţii ci înşişi prtrtaşi la lupta 
, • (l,i·Jlot'i·{, po.pourc. '-'ll totii rei-'imţiti în \.'hj,p fatal 

N-s'a priJegiuit, Îll sfuhtttorilede Bobo- de shuciumll'l sUpiraomencsc care a cerut atâ
tea jcrt::fe, a ar[ttat atâtea viziuni 'sângerose, l:::llZa, sa vedem prin ce muncă nolHia şi cu 

. . pentru ca din noroi şi din sânge, din aU!r : şi it entu~rasm generos studenţii noştri Îşi ştiu I 
interpreta chemarea. 1 d~n sufer~nţă să d.t.l:cze ° rl~alit~tc 'trainrcă şi 

Cine i-a 'vâzut mai îndeaproape, În: c{tml- 1 ~I~ur..oasa, - ~OP1Jl .gen(j:ar:~ tmere ~unt ~or 
Iluri !e IOIr. a'caS~t~ cum stawuescde tell~tCi şi l' nţl sa,poarte 11r1 sutlct S! IlLa/ne .. ca Ispaşure, 
numai 11lzuinţ{t, în a-şi însuşi bogăţii (:k-: cu-' Icoane.e dureroase ale razbo.uIUl. Iar peste 
noşth1ţ~ şi a smulge noui adev~ruri din căr- 1 cât ~oc î~ ~ufletu:: lor n.'au ao?peri! '~r~ltarile 
pJe cari 'Poarta cu atâta griie ŞI dra'gostc pe_ I c~ şI-au Int1pt adanc ghl.a1rele m ,plapar.da lor 
~te mizerii şi n[ic1ZUiri un ideal f[mflt în, gOJ- ! naţii, pe~te ~'Cllll a ln'it din tineret,l~i din 
na de mai bine. '- întelege. câ.t5. CIle-rgle în- I vlaga lor, ru:na gen~rJ 1[1 hrăpăreaţa ŞI la
ehi" şufletele 'lor puternice şi tinere. i comă, va trebu·i să se finice temel'111 adânc al 

. In sfârşit, dacă vrem s{t p .. Hrunucm in 1 Ullci vieţi ,noui. în m{linc. Rc,fugiu de 'mun!că 
~ursul ev:a1uţiei sPre ".zlua :de mâine, câr:d. ni-se I ş~ a.~ta'r de nădejde .. sllfl~eţul tâ:1ă.r v~ tlfebu~ 
\'1 cere ŞI vom trcbu: S~l lflchcg<\m o Societate I sa tie un suflet COIls1:rudlV, cladmd JI1 endr
~f,lIHî.n(a.'l.c>ă C'u o ti'llI<'inidi. ellltnră. - ,111eii i mă sforţare şi cu îndoită râvnă ceeace altii 
îillcercăm să desluşim in Viitor sperante mari I în tinna lor au distrus şi ceeace 'patrimon:u 
hi năd~jdidătataa:re de realiz[tri noro\:oase. I pou /'i-se da în p:<imire: neamul Între al~'Cleaşi 

ne vom da seama, oum saartca acestor tilH:ri I hotaire. 

I l<:'Păta o importanta deosebita şi cllrngnja I Câtă 'tragedie nemiloasa este în viata ,rer 
~I: trelnit:' sa le purt~lm trehue Srî fie ca şi ro- 1 dcstinatil Într'o epOC[l cu numai griji de. sine 

J sud lor de viitor: ÎntclcgatrUlfc atâtnr im:d ! ÎnsuşI acelor mai batrâni, să fie în mijlo'L'ul 
excese, î.n ,caore Isbucncşte prisosul de energie I unui (X:C'lll de patimi o insulă 'verde. ŞI ce e-

l"

, .. · ... ' tinerească. - şi copleşitoare a toate intere- !lol:\'(,ntă c-4c "';;l1'tca('('-a h:trăzit alX'",t<)l' Da-

.~e noastre de aci. a toate confuzelor noastre meni cari purtând elin KÎng-aşi am de copil~l
U orbecăiri spre e.şir e ,la linnn 'de mâI1l!ll'c ({Il rie ~m;ntiri nmmi ~rck şi chinuitoare, trc
Q,', lJaosl1~ poslbelllc. lHlre să ne Într'un ,,{ilOr de mur:·cit IHare. 0.:1-
1 Nu oredem"sli cxagerlun 'Când 'cerem per1- meni de sacrihciu ... 

,,1' Iru generaţia de mâine o deosebitil solici;u - Credem, :eă au mult;l dreptate deci. când 
~ din~ morală ŞI, implicit. materială. Căci poate ne,liniş(ţi şi chinuiţi de hpsuri ei vrem1 şi cer 
n nioodată viitorul unei ţtlrl n'a cerut atâta o soartă mai buna. Sunt îndreptul lor, m,ai 
II!I ate-nţic cum ne cere a nOJsllră astăzi. Şi poate mall'e ca interesul nostru, oamenI de aici: Este 
~ niCI o aJJtă generafe nu a fost mai încărcată dreptul de viatel al viitorului. 

~
~. J.e .răspu'l1dcri, ·şi În p~ag de vÎaţft nu s'a gă- ! -

SIt .cu atâtea îndator}r~, ~cum se g[lseşte gene-/ 
ratIa care a-cu,1l\ se rId 1 ca. 

(t. v.) 

~ DE-L-A~i ÂRci: 

~ 
(Din viaţa mal~lrllor din Ardeal) . 

. 1 ,.Nu se vede", grai ci Într'un târziu ... si cât de gro-
za\' e Retezatlll; când eşti la poalcle lui îti e frică sâ 

~ 
;. uiti in vârf si iti pare că acu se p'răbuseşte pe tine. 

• ~I eu mă mir cu~n oamenilor nu le e frică să şi 
.' zide.ască o:l's~~ela poalele lui. Peatră • .clcanţ, dar 
rn 1Jficum, in primăvară. dnd neana Se topeşte in 
~l' .. D. ;oij.e calduroase, ce şl'voimi de apă au să urle la 
- \'ale! Doaltnnc p;ize~te; lcun'aşt zidi -:asă a,"{)l{) , 
!. nici altul să imi dea banii, şi C<Lnd te uiti ce castei 
, .\\·a zidit groful. iti ~:ne să zici, dl: JlU e în toate 
• mhltflc. Adecă nu l..,a zidit, ci ![-a reÎnoit, că de zi

dit au f~)st d~ nu ştiu câti amar de ani". 
"Şi d'ne, l-a zidit?" 

, .,Un român, un I!)("lcl~rar. care a aJuns groÎ ~i 
:'1U hotezat Kând{)fi". 

,.Va fi fosteI grof -- dar păcurar". 
.. Cum? Adocă nu crezi; apoi nu ii ştii istoria 

de vorheşti aşa. St~lÎ sa îti povestes.c şi apoI !>,\ 

'!la1. zici ceva. !iei-hei ~ cMi grofj şi magnaţi JiU 
,unt din sânge11c nostru, dar par'că ei ;;;:pun că 

\trămoşii nor au fost mmâni! Insa la g.ro!Î Kândofi 
1 ' e a~ta. ori,"ât ar îmhr~lca mnndl1rll1 n~mtcscl,umc:1 

:ntttŞj ştie, că mosu-siitt a f0St pilcurar Si diu pii
:urar a ajuns grof'. 

.,Cite c\~m. Pe "remca împaratuhli IOSif al 
II-lea erau tn:11te altfel. Cum VOr fi fost, cum nu, 
:'estul.:i\ d om bun şi m:lostiv fiind. <lr fi umh!at 
Odat;1 prin t{}at[i tara lui. ca :că ''-"\ltUi ce zic 0;1-

menii şi ce gren îi apasă si că el cu ochii lui sa 
\,,\(][\ cum îşi împllnes.c domnii s.;:ujbc\e. 

Umbhîndaşa. din sat În !'at Şi din oraş In o
ra", schimbat, '2a n~il1eni S,l lin îl CUntXlisz:a, ar fi 
ajuns şi !)rin jJi:Îrţjlc l1atc~ului. în preajma RCtiC
zatuhlÎ, Acu sunt rele drumuril-c ,pc aca:o, dar PC 
atunci cum vor f[ jost? ImpaTatul însă mergea în
nante şi apucând Într'o pădure n'a m1j Jlutut eşi 
la drum. Două zile şi două nopti a umblat prin În
hmcriclll codrului, dar d~ luminis n'a mai dat. Ce 
să fac;t? A striR'at \:,1. a strh!at cât l-a luat \,';ura:. 
câte pisto;}le a l\'ut, toah~ Ic-a slobozit, da.r de au
zit nimeni nil l-a auzl't, c .. '\d codru,; era m,1lrC şi 
ncumhlat. 

Atun;:i ÎmpIlr.ttul ,,'a pus pe o pj.atrâ şi a stat 
acolfJ. că doar îl va sluji norocul şi "a da dneva 
pes~e el. 

lar noro,,:11" 1,,", sluiit. dicj a trecut IIl1 păc\tTar 
p'aenl~) şi împ~lratul l-a ru;.>;at să il scoată În dr",
mul mare, Păct\rarlll. bun la sunet, a ,"ăsat oile în 
paz3. 'câll iklr şi hai ~. hai cu Înw:iratul. pii.nă 'ce l-a 
seo:: la drnnm: marc, 

A;,;j imparatul ~i-a nlnltllll1it făgădninuu- i că îi 
Ya da muWi hOgHtiC si "domn" mare îl va face. 
ebr să îi spun~l nmf îl chiatn~l. 

C~ind o fi şi':.s:ta -~ g-ră; p:'tcuranrl, dicl' el de 
unde Dumnezeu să ştie, efl sUi tocmai în iaţa im
paptw:u i Si cf2dea hietul de eL '::ă omul vorhesh.', 
ca să nn \):!'T~I neml11tmnjtor pentru că i-a ar~{lat 
drumul. 

Dar inmi'irawl scoase din lHlZ\ll1arul dela piept. 
. o clr!icica si scri'nd 0C\'U zis~ K;ITldofi, ap1lcÎ i:lr 
I :mu!tumi păcurarulu i si se dllS;~. 
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Extinderea ocupatiei 
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PAI~IS. -~ n. Ppincare a conferit c\~ eXPertii 
~i ;,;H milli!';'-trii C.:lJllpeiC1Hi lj..:laV\' la chv<;tÎul1(;<l mo

HL'!Jr;i din terito'rjul OCupat. 

Din Duesseld{)ti se anunţă că linhtea uomne::;.te 
în tot ţinutu,l oc:ulX!'t. S'a Operat numai trei arest{trj 
lJl'rttru inzurte la adresa truPelor de ocupa hltlc. 
Mai, ll1ulti indivizi beti au tras fo,:uri de a,rmă 
aSUPra ca1lt<m amentului francez din Elherfojd. Lll
,,;rttl a reînc'l'lput. în nfnele d('la Reisgleich şi Mo
torschacht. A!!J'.:.nţH v.alma.H-lrancezi au sosit in te: 
ritoruil ocupat şi vor stabili lin cordon d~s.uNa"e
ghere. Soldatii francezi din arma geni,uiui în1ocu
esc pc te1egraril'ştii şi tcldonistii germani cari pă
r{ISCS; }lH.:ruL La' tieidel, functionarii şi lucratorii 
stahiJimen1elor Thys.sen a'u hobrît grcva. 

TIin Essen se am nnt.n, că sumlTsakt TIeiehs
haJlk-u;1lJi a l"f'Î11cepnt lucl'U.l .~i '('ăd('ta~;.mentul 

11'ifl1('f'Z d~ pază s'a retras. La Erhetfeld ,lirex'.10-

1'\11 (,fi· ,i,n lui fillalwiar 'a fost a,r('~i at. l'ul1qic:rna

l'ii au î1ll'etat lncI'tlil. 

llv'răkil'i i din '111 i ne an ,rcîn('f'pnt blC'l'ul in 
tut l':l::-innl. :l.fară !(1(' Elon delllnrăhtl'l ,din "t:lhi1i
ltll'ldf'le Il\ctahl:r,!.':i("(' 'Thysspn, Lncră'(Jll'lj mineri 
din stahill:'l1'{·n.tol{· Stinlle:< fiU 'ProtJe'lt.at în C'...:mt.ra 
'·c~nH1~1J1'(L·~ilc1r e~)1'i huţărrjA',~Pl'a o grOY~l de :? t lele (,re 
~i ":1:rC'-j impit(l(,t'un să luereze. 

AutUl'itătile hCh6{~T1{, an are;;ţut .şi aH t.rmll:O 
în judecllfa e0I1.silil1,lni ~1e 1'lizboipe prjma.l'l1J 0-
l'll:;;ul II i Dii ~se ll)('r,g. A fost a(,~'1,,,am(lnca il!l'e,;.tflitrti
,:e{'tol,tll Hciehi<ba'nk-1I1ni (]ia X('n,.,kllllt. 

Z')U<1 trane.('zlt se va întin.(k {lola 1 Fc!l\l'ltil,rje 
p;î,ll!l 1.1 c>annl de T)(~ (10111 "Knbl€'llz.Cn \)1:,;azia 
plecii.nii t.rttpolm· 'amc>rÎ,J,1;TIC gClIlcrnlnl ij)('g'~11t.t(' 
a [~dt(;"at {!'mlOra1'1l111i AHen 1111 ~alnt {,(ll'd,iaJ, ,le
·elal'tl'Uid eă' "\'a pă."tra 1 n 'mod nrcclinoio» ami llt,i,r«,;1 
eolahor.aHnnoi ll'1ltDric>uU0 -cu Franţ.a. 

-= 
La vre-o d.teva luni după .a,ceea, in jll!'lb; tia

teguluÎ şi prin <lrietul Retezatului umblau ofiterii 
1mpărăteşţ!; În ruptul c~pului, sa g~lsca'sc~l pe pă
curMu! Kâlldofi. Dar unde O-zeu sa dea de el 
c'tJ.:i phemar şi sii-l cheme Kândoii. da c~lnd e Re
tcz,allu:l nu s'a pomenit. 

&;krişiră ei, chemară pe toti păcurarii în.aintea 
],or; unii 'Se duseTa; dar multi d':n c.~i cu mUSCa pe 
căciuHi se înfundară prin alte păduri, de s~{ fi in
tors muntcJ.e şi nu i-ai fi găsit. 

Insă păcuranllf, care .aTătase imparatului dru
mul. om d.rcpt şi cura,t la inimă, nu se ''''i nici nu 
se .aSCU1lIse, ci aA,..'11m se duSie drept Înaf111ea ofite
rilor. 

n întrebară d~ unde e şi elim îl chj.amti, şi el 
~e spuse. 

- APOi atunci te che·amă KâlH.!{)ji .. 
- Dar cum păcatele să .'mă chctT';C aşa cinstiti 

ofteri -- răsiP'unse prl1:uranll - că neam din nea
mu; meu n'a avut asa nume". 

Văzură ofiterii cit nu o scot cu el a,:<:l la ciipă
tttiu. îi S'Pu'oeră, că pcntnl faNa lui cea bună, îm
n~lratul s'a .mjluit să-i facă ~rof peste tinutul tia
tcgului Şi îi dă bani, ca să î~i zidească caste.l. 

1-3u dat apoi ~r hârtie cu slova împ~lnltealSCă 
<:-i cu pccck'la împăriWei. <Ca urmaşi din l1rmaşH lui 
S;l V~1{I;l cinc i-a ridil,:M în rang nC1l1e~CSC Şi În caz 
de t'f~\'{}C si'! lnatri nr:ita, că ei d'n mila Îrnparil
teas'.:,'l SImt domnii tinlltul11i. 

Dnr vezi, toate h1lne şi frumoase, ilu'hla i una a 
fll't r:m, d Împ;tratul a pus în h0.rtic Killdofj -
C;ICj asa a crezut el că îl ehia;rna pe l)~;.::unr - şi 
U,l i-a ser!s Tlum;,.,;'e cel adc\·ărat. 

ifIII - ppe'ţiul unui exc:n.-1.plar 1.. Le1-:1. 50 bani. 

---_._------_ .... -
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CREPUSCULARE. 
Cu ce aUI" de credint'e 
Mal ,<iIm neresfirat 
Pcshj tin morman de sufcIinte 
1 n d11'rerat.~ 
I)castl!)ra l~cg'urilnr z~lrii 
Ridic-- din mtlhcrca r[lllla.si'i 
N,}u altand iubirii. .. 

C~~d pururi şi Într'una btt11: 
PU'tmtldit pc Imrna ar.să 
De dureri 
Din sufletul stri'tbUll: 

Si dupii eri, 
Cu câte Lacrime m'a d~trruit 
In u.rmă visul n~lruit -
Deschid în mine nou, iar zorii 
De lumine, 
In Ce!31 din urm~l cnedi;ltă a trăirU: 
Purtând În Imine 
SlIflet-frâtc CII O~()I·U!. 
~ izn,i nţ(>l]c·j ."-e'n,i'l1e 
Şi din te line -,,-
Dorul. - TmEI~1lJ VUI A. 

.... " te.,..,.' u_' ,,,, .... ......... 

,Moartea profesorului Urban Jarlhk, 
iflelfgrama SlIc!Atătii ac"~e!T!ic~ !!~omâ"ia JU!l~ II, 

5c;..:ietatea acadcmidt ,J~()m'Î.nia .11111(1" din 
ViClKl. a trimes socida\ii "C::ho-Rom{lnă" din 
Prag-a următoarea telci,;ramă, cu r,::azia mOrtii proo. 
fesor'll'[ui: Urban Yalrnik dela uni"ersitatt.::a din 
Pra~a: 

.. Vestea nespus de du,rqoasă a mlYrtii profesli
ru1ui filo-român Urban Yarnik. :a Întristat sufletu;1 
romanesc de pnctntindeni, care pi~t'dc Pe unu\' din
tre c.e!i. mai rari şi draigi prl'etcn l din străîniltate, 

Neuitată '!le \Ia fi meltH)ria marellli dispărut, 
care a fost Ull sl:nccr apărător aJl 11Canlllhli nostru 
Si care a, dcsWşmat o adivitatc lintC\1s;i cllltllratZi 
r(li11,Încască de pe catedra Univcrsit,atii din PrJlo. 

Prieten cu Aure:l Mureşc::l:nu şi Andrciu B.h
Sca11l1 dl~l:l şeziHnrile literale alu "Rom,lnic i JUllC" 

a lucrat :i:a okrltă la ÎTl1hoKaVrca .literaturii retm,t
llCsti. fkând-o 'Clll1i()~cnt(l şi peste hotalre, 

.. România Jună" car,e a fost leai,;ftnul anilor 
de tjnerct~ şi idcaH\m, cum şi dascil\u~ de limba 
rnm,i.ncască aJ~ ilustrului ci membru Urban Yarnik, 
ia parte cu nctărmUIHă d\~rcre 1<11 doliul Universi
t~ltii din Prag,1i, care fr\1tur~t Ul'lol)otriv;l şi pe st,11~ 

pii cnlturej l\1omânesti". 

~~----------.. ------------~------~.~-~ 
ş/. Kâl1·dofi a ri'tmas I\Y:lcllrarul până la moarte. 

Iar pe copjt lui tot Kilndofi i-au choHlat; d:ar ei tot 
fTlIJ.i muH s'aul.cpadat d,a neamul lor, au dat coate 
cu ma~natîi ccila1'ţi, s'au Îl1cl!s.::rit ClI ei, încât cel 
care traeşteastăzi n.ici nu ş~'ca vorbi româneşte". 

.. Aşa fătul meu, aşa-i cum ti-am spus, grăi ci 
stând locuLti, ca să aştepte trăsura, 

.. D'aia ''3iln qjuns noi atât de rău, că ai nost.rii. 
când s':\U Înil1tat, nu şi-a·u mui aidu,s amin,te de ce 
a u fo~ i od a t ii - d.a,r Dunmelzeu d l'a ~U 1 de el S3. 

nu ne l.asc",'Tr{tsura neajunse, CocârUiu mă în
trebă, dacă mă sui $1 eu, 'Of Inw'rg ·pe jos. 

"M.::nt f)e jos" îi ri'l'\Ptmsel. Imi dete mA1b:t; 
chiri~:iul pl~lSni din hiciu şi trasura, pornind, mă 
lasă c,n g,111Klu rjlc la câtt':'l \icde şi aude omul pe la 
tar!!';!{. ION POPOVIC[-BĂNĂ n~ANUL. 

Catrene. 
~upărărtte iubitei 
:::"'Illt ca !l1{}ile Cu soare: 
R..:pezi, dar 'Cu cât OIa i repezi 
Cu :l:tât mai trtccăt,oa,re. 

* 
Dr:lga mea" fără cuvilltte. 
D01,1' din ochi Pl'i.cC.pe -toate. 
;-; ll1lfai cât mă lrith dânsa 
Şi-mi nisrn!nd.d: Nu S,<: poate!.., 

G. TOPÂRCEANU. 

SOLIDARITATEA 

De pe Valea Deznii. 
Ihn . Îuit·initiv4\ (lunumlni int"lpCIC.tor gcnera1 ~kl'

III Îd.i-ltl'al iv 1. fh>()l'go,-cll, l)J'(,fndjul .illtrlp~nlhli 

:\r;ul ,~i il (lomnllll1i J'f"'iz~,t, ~l'olar 1, ~illhl()yan -

c.a ~ în toate ('o)nt~n('le din jl',,(Int., ~- ,,,'a î'lllC'Opui 

şi pe \'ult'.a DCllnii culeeta în fai\'{lrul fondului ('."-.ln

'" t I"lwţ i ei rl" ~,('Oa'l P. N n ('1111 (~~ l'ezll'l,tl3 tn 1 ~"<)l oot e
lul' {!{' ~)[lllii il('Ul!ll<.l din Idte ("ll1lllIlH" $tiH însă ea 
H~7.n l1Mlll ill ll('\('<;,te ('Olml'l1(, 1l\:late HÎî fit': lJll'ulţ!u

ll\ itn 1'. 

tII in"o[\llt <'I'('(leil:rn, {,ii .'Ce va 'a1'iîtn 'nepăsare 
faţH r]p a~'pa.qfi 'l'nk..til. rk'o:lil'r.':(' in (',,1.(' 7 ('OJHlllHI 

<',a.l~i fnl'llwn.zii a,dcvll'l'a1:11 vn le n Ve",n ii, ('.",te 'dcj Il 
i.n fiep3Jl'(' {'IHl1llll li ~()a 1 ă, în i'tlll'f' hllll.il (''()l'(\~l>ll l\
z;'ltO:lrf' ,('cl'1inV'l\\l' l;Pc]llg'{Q'j('('. ·aJal'ii pO~ltc <'}:P ;l"('l!\ 
(bn 1'''''1\ tllll::! }\1 '111('3:-:'<1. TO::Ltc :::tl','e~t(' ,~('(}a:k 'an Il"'<:st 

(In i f;I(13 t.op l' i n "'Îl r ~\l j'nt.iI 1 ()j('n~'t<)'ri.l{)1: d inn.ee le 1'0-

mmne, fără ':ajutoru 1 ·a.Jt~)ra 9au al .&tatnlui, arfa ră 
(h .. {'(\a d e ~'t,a t el in ('() lll'nn a nezu a ŞIÎ ,Cca '1'1OIMllW

~'at.(4idl dll'n },[un('ll<RH. 

T()hl:~i PC"]Hllaţlil a 1I1'i'mit {,l1in.~nfleţ.il'o [t<".('!Q.

R!iÎ ini\iat.ivă dC' (',)ll'(~tă !;'i a ('0'I11<ribu.it - după 
pnt("r;le ei, Î"n 1111'(1 ImJ.lt,t1i1nitfll', 'A!;'3 (1. c. în ~·tl· 
IIlllill'a 1 )('7Jll:t ;;'a niallllat în prim'Il zi d'ela n·p-o 
10 'n:ll1noni ';o>uma dc pc~t" 400n k,i, 

('11-:11 zi(' :pr.iak fi :1C(·"l ]1ezul11at '\llul(n:mitol' 
Ilp1a fl'['ei na'111C'1l1. (';[ri- 1t";la Zi·(':ll1.fl - ~uln:t1'lwă 
t"t in,hagii fo"tul\1i r1(~m'\'ni\~ \V!'llirkheÎ'ln. ·m:"1l11n 
, ~'~I'iet 'l.tra 'allvl'll imli rlC' i ml:lIf'tric> :do(' ,le:lllllO "j 
11\ i IJ(~" Şohi;;;, f:iall ma i hilH1' zi;; ,,1\ n"iei", dleoal'('\:~.e 
to:t,W h( .. !!:.'iti ile 11(· pc tf'1"ltol'.nl iH'0"tOI' 'l\O!Jli\1llle 'for-
1l11';11.i! pwpriot:lltpa i\('(i"tf'i &>cjot!iţ.i,ea 8tatimwa 
I'\llln:l,tcrle;i, e:ni{'111l d,' mar,mcil'ă, lli!.chlfile în În-
tilldi'l'c ,1(' Y\'P-,; 211,000 jug. cat. alc, " 

A,'p"t popol'cnmin!(.' şi ll!(mrl, - (~lH() la '1'('

y(,hl ţ.i':l el in Hl1 R n) a H"ll!t 11 i mIi" Pllg'\l hă a,ce~tl\li 
dOllll'nill,nll ia .,"pa.nt ni.<,j lllW(~nl' () fl"I'C'u,,,t.nl (\pla 

,h,1.i, en t.cmtl', '1':1 1111 el'll'\1 piLzitp ,de nitlwni - ,şi 
a:~i Il tllt ioLa!rlll ~l(le"t('i ,!'Ori.:'tăţi. 

llollli'lllii (\>r. ])(' ll(·(·H;;t·ă YHle t.aie le\llne~{) ,d.in 
'păaUI'l'a s<w·idăt.ii, ei le 'a~!\lnă, le lnmll'eU pe va
guall(', fa{' toniC' hWI':kile g'1'C'k, j'IlIT' ImaghiaTj,i, 
l'\"TX'ii -mulţ.i veniţ.i<1in Uq}gm'i~lI - sunt func
ţionarii IM,n"wi l:'o('jotă:(.i: platiti eu l111uJ.t Ilmlli 
])inp (':l flllwilYll<lrij ,~t:ttHl\li, l~u ,::w,ea"tă F-i{~i'e" 
tal<', carc c;i.~tigă miljoalle dinl.nwb şi BlJ[l(lal'{~a 
l)O])()]'ulllÎ rom:tll, nu Rll'nt .1oC'iit, cl(~i fII Il Iflţ [olllllri 
l'Olll<lni,l'{'(.;!;nl do vtc'-o 20 fiinrlma,g-hi·:l,l'j O\~rei, 
·(~ari ~Nl 'Ştill nici YOl'hi l'omân(>şte, l~~:l cU, "fllWlll('i

t~Hii n'au n.ici mileur '(Ieria mi'lll.,ga0i'O, 'ra 'în ţnll'a 
1;)1" "ăalldii ymbi,nd 1'Qmun('şt('.pc .a,croi în aCăl"i),l' 
hnZllnat' tl"ece venitlul ,e.l.şti~ll't 'eu braţele-lor, 

A~e..'lto,l' ,m~lrrl\(',ijol'Î 1(' vi'rnd .("11 30 lei ('a,rul ,clie 
\~l'(1ng:i 11:"cat<' di'll pndn,l'c, iar TOV. \do' rilzhoi ou 
1:") 10i. ,f~ltă ,de 10 lBi, (':\1 .rÎtt le vin,(ll('au î,n al!lul 
t.rf'lelllt .• 8e V(lr mim poate 'multi, .că lc vind '!lIşa 
(le ieftin, ii: u e în~ă i{'l~t.in. ~j o do tot,f'lmlltn(p. A
('o~te lemijw., 1l.'1(·ulburÎ, 'C,t'C.ngi. ei alI isă le a!d,tl'ne 
ck- 1willpOOu.rc. să le taie. să le 0l"al,e, Ră 10 dill.eii 
aeaFit ll'i,"ll <'ii pi'lnă le vedC' amnl in,C'u~ă tl',phne ",il 
1aH\l'('Ze 2 Ţl'(,I''So:ln<e1lo11iî zil(·,a.şa <'ii lli(;E'!"tc ]01111]1.(' 
il ('A)."'-tă inl!') i Jll1llt ('a~i ('{imI le-a,r ('U'1l1 păl'a gfl'V:1. 
Ar j)U!tel1 1,,1i "inl(lă d'l'('[ fii îna'ntl'l a{',o"ta {'arnI 'ci.!.' 
]llmn.e (~11 10 lei. c!ooU\l'ere şi. legil.c ~i.lvj('.(' 'pl'ct.i·n.n 
enrăţlÎnl3. .păd<ur~i. ,d(l('i l'hial' ·şi Pl·in !ai('DCll, idÎ ·ei 
d'It.C'. u;;('ă111l'ile .elin Ipii-d'tr.re ael'1l0 foloR I)'l'opriet,a
l'ulni. ~,pf',riî;111 ;!ll·;<ii. eli (l!'Pll,.tă ~ture nu pest.e ,ml\lt 
f'.f' va f'l'h i;t1l La, dnpiî,(i{\ llK'C';t{'l 'l)lroprietăţ:i i'n U1'1ffi!l 

'e:ql,roprj<'l'ii ;-01' ii tl'(','ule i·n 1Y\<:~",i\\l\{'a8t.at~tl\li 
1'0 mrl Il. 

• 
eOlll"i"a \Vl'lwk hei m ~l etdiii<'ll:t În,en S11 b ffl.'lt.\~l 

reg'illll ma\!!hiar Î'll NJl1ll'lI11a \rUJJ'(:.,a~'~l 1) !;,"'oll,lă pen
t!'1l l~)'pi\i i ('r.l{,)' câţi'\'11 angaja'ti ].a lllp,pl elonwuin şi 
n Il! I;flwitorihr '.!lela .lll i 111'11' df' ff1l', (,rl,n·l! ,lt'p1e 'Cl'au 
În flUlwţinrne.A{·.ea ~a'lă :Cu hnrba: -de 'P1'8f11111~ .ma
,!!hill'l'll fUTl<'tio]l."'H'ză şi :Izi 'j)(mltrll 'vre-o 20 {'l(jpii, 
"al,i o ecr,ef't(\ază, ,('ari ~llllt .maghî'lN'Î, c'1rei, g',[ll" 

mumi, cehi, poloni rlUm:lşj ~1{~1(l \ea mnnw,itori (~()-
1rm~7.'a,ţ.i .le ~)nte5a YI0m>khej,tn, i}l\'şcoah ('(Jnrfe
"ion.aH ortodoxă 11Omi\năc '('('Ir('ctată ,de "'1'e-o 60 
(~ii. '- ,r'o".tul elc \"rC-O 40, fii11,d ,ş<'Dl!J1a lmi,riL nil 
() pot 'Cer.cet.a, ·Aici se impn'l1'C ,de ~ll',gentă ecl!ifilPll' 
1,,('il nnci 'a dona ~'){}alc, lW 'OOl'!('ill'e cl'atol'Î:nţa f\{)' 

C'jetruteruuiminlt1tă de-a o edi.fiC'a; ca roo\l'no~hntă 
;:oi mulţ,uJBl!i'!'lCpoj)o'l'nlni hun ~i F-llPUf' din aC('it ('0-

lIl\l'ni'l - ('!l,re (l,!1l1îl1l1:(wik prodŢ)'f·ii n'aI' fi in sbwIX' 
a {} edifi C\1l. I nnl:'('"t ('h iŢl aC('·al"Hi B<X~iet:at,c ,şi-fiiI' 
i~păşj Întru <'Îtt'vagl'cşe1,ile şi llefhept!'iţ.ile flbculC 

-
pi'tlIă /l1'Ulfll, {'/N'i ain prmlq~ 'TIlUllh' 'IHlllllW.ţ'\\IlILil'i În 

!\('oa~tă w,pI11:rţi'L', ';Il ('ari 1111 le l"\llllk'e bine) (hX'~t 
ll('(1j l'a t' i tii' il{~"l~ Î'1l mij !O('U 1100'. ' 

• 
Pe ('alea fCl'utn Şehiş-A[oneaaa 8ldmini;:;.t.mtJî . 

de ('1<'.\ C', ci'l'(!nlăw('u!TH în tilm1~111 d.e iarnă 1111. 
I11lwi Icl(', 'Patru ori h săptrumâmă <,ilte un tren dr lin ( 
.!', (\11i';) ll!llC, l";I:'<"Jtoct 1 \'0 m ix.t, eal'O tQtodlată tmans- ,:lllt 1 

poalntă şi .l(\rnue, Pe lîm.gă 'a{'OOll 'circulă Î'n fiOOllir~ :lr ~ 
zi <eÎllto 2-3 t.rem'\lt'i ,dE' m3'~fit Nu înţelegem, că i11~l! 
IrfllJ\'ă trm11l1 de porWllne fl'\we şi va:g'o~\Jne cu le:nm€ «(ră.ir 
,de ('.o 'n;n ~l~r putfia intoomi aşa ca l5-ii fie ,i'n :f.ie. ieS, 
"lire zi 'U1t1 t'l'On pOl'!'\1l1'at Vor răJspwnK1c 'poarte ooi ; (:,t"1 
.enlTI']~to»>ţi, răbanii ee î'>(' i'l1l13ft;"IflfiZă oela :piMa· ' in 
ger i nn l\('DlliÎJr r.he 1,tnE'li'!e tl'('ITI'lllllli ·de perooame. r 
Al'C\'1.",tn o <1(ll11i t1'lm. Da!' şi 1,n C'FR.siglll' ,că ba,nii . "IIUÎ 
Îneasati :d.in hiletoC'le paFoager.ilor nu aeopătr Rp(l. :00 1 
8('le 1\'1111 1 t.ren l)('l"i""(lnn 1. A l' lN'lllad('~i ca ,şi '3lC01o 'isi r 
P,1l ci]'('·l1!I(' ]1.\1l1naj itl'follutl'i ,d~ marfă. di 11'11\1Jl1a-i a. ( 
cc-l'e ru(hllC V(ff1I; t. A~a {'reel însiî, di li:niile ferate ,:~tCI 
,şi tl'C1111 riile nn SUl1 t 'C'on:41'uit.e numai ,('a să a.rttJN 
dUI(',ă ,\,('nit(' P\'op t'iClt'HTi lor, ("j"ă aihă în ,'pdl"i-r 
ş.i i Tl'terc,;ole' popol1llhli. Al' tl'(1hu i Itl('(~i 'Ca şi Gri a 
să i'>C tie s('la.mă şi de i t1lte\'o;"€·1,~ pop01'1l1u \';\i ~Hl 
TLlllmaide il firnH'i ' :~ a,;-ici." 

Clwlolll ('Ii şi wr;'ll~;;tii ('hC'~ti(' ,",a ll.Yi>a-o în w' 
d:f\l'<' {''Om i,~i 111lJ,ea df']1pehuw<, IR CFAC. Î!ll f1,d1mini
:,<t,\:a'l'e dt' ;;Ltt - !;'i \"H l'e;rxll.va-o în fw:ol'u1 ]XIŢlu,' l. 
klţici. (S,-) '"ffl 

00 #Ma ..... ' 'n" a1JtPn ..- .!inl 

GetreraJul Weygand dp.spre România, 
Crboslovacia şi Jugoslavia. 

PARIS. - T~ll. S()('.ieraf1e!tşcoHlo.T 1irbo1'O d~ 'II} 

:11,: i 11 ţp 'p{)l ilti,',~, P,'('1l prr.l 1'11 1 \T C';."gW!1i(l 11. ('xpu~ in!' J 
pre~i\1:l1ilp ~ale (~llh'se 0('11 prilcjn1 nt:l1nct'oas(,lf,:' 

,.:arc mi,",~llit)i în P,)lo,lIia. Homâ'nra,Ceho"lfl:'-IIt\lii,t.:i , 
.T\1go"hvÎa. 

(;(f!H,j'alnn \V Cygillll!! a ('llll1lflo."t('llt pe lHll'lţi 0(,- L 
,meni ·ele I'ltat, şi la fl\'l\t Hl'azia ,:-ă ,"adă doe .a:p]'o,qw 

populaţi'll'tlllC' dii j\"l·j t(,l,~t, "bi,!) În .mml\('ll te fO'.~!l1i· fir 
rl'lt.kn. G\'}H'J'aI1l1.a ~tl1,(li'nt lal"1l1'at('1~ aeo",tOl' 1~\,j 

şi c~,t,e ah',ol'ut e(!Hyin-s di ele sunt pe .cale'a ~'el1~' 

ştel'ji, firnld aninnat.e "le 5pÎJ'itul militar $1 dC\'\ro!'::i 
tflUdlJs.HI in ;;enF-lll lmoi (>~J,h(\.Q,iuni 'l1llti illtj rmc. A· "rK. 
(',(',.;teINI!~i'lIlli '"imt lW\'()l,a 'Ilo 11" ,,0 &lli>,ţ.ine îll~rf tit 
elo. Ele simt pli'lw de l'CC'lmoştjnţ,ă fi\lţ.ă de li'ranp ':m 

şi o 'inYiJLiî a !I'otlllt în 'Europa lIlal'olc .rol i~toril' ~;,~~ 
'pe [(\are 1":l j lIelilt în toate t1mpul'H(', P'Il{'E'I<'l est:; :;lil 
i.rwhciatiî, Ut,(~bl'il 'gC'llcl'alnl WeygaJlld, ·dal!' trt'- j ~t 

bue :-ia .fHlCcm j)() foşti i llc~tt'Î (luşmani .să Înţ(ile;j, 
git, r.a tratatele 'd\n lin!) 'Sumt ,dc:Ei't1itiveşi ciî 1111 ,iT 

vom tJC,1m'a niei o .wtingtw('. • 
O'(\Iw\'aln~ \V~~'.gf11wl a f(J",t al'hunnJt. 

••••• -..IIII' .. .-iltlJl ..................... lII\uillll\l ... ' __ ... bl.-t ....... __ QII, ...... -.... 'I\III.. &1 

Ge fortt au bolşevicii la Nistru. 
"T:mes" deJa 15 Tan'U::lrie 'c. puM'că o cJ.epcş~ 

djn h~ig-a în care, ::,(1 spune că, după informatii dil\ 
izvor oficiali secret, trupal'e ruscşticoncentrate la -i j ,g 

, Uanita Basarrubid' sunt rComl)usedin dOUi<l corpuri 

dccaYalcric,d<e curâl~d formate, din diviziile 15. '2J1 

24 şi 51 de inf2l1!tcr~c şi d;n două d.~f;z.ii de gărzi ·al 
speciale de fr~)nticrc. In total OtP't divizii, de câ1te S ',~' 

" d f d" 64 " d . m 1lJ11 e cam~n, a' l::;a im:l.o oa·mCni. 

Tot .. Timc·s" ad,~ugiî Îl1.sfi c(t, după părerea"i 

:::crcu.rilor militare tcton::, Ull poate fi 'v~{)rba de 'J 
\'rc~o actiune ,a,gresivă din ,part1ea Ixj)şevidor şi 
că toate (l'yo/1nri\e ,despre o ntOuă actfvit:ate a lor ,Il!> 

la 1wtare sunt cx<..~\:pte, Noile în,tăr:iri ar COll$j·CI '·i 
sta mai ales din tr~mitcr.en de rccruti, clasa 1921J .. 
menit! <t umple ~d'nri+c din rc~;fml;l1tele. dela hO' 
tarc. 

prtrerca oorcurilor militaJrc le-tone coincide, de . 
,aHfel, cu aceea. a dcl<e~aţieî ptakme;re care a tr<lf.l: . 
aiCll:nl () l'ul1{t la Mosoova - fălră de SUCCt'lS - cbe'! 
stia pactu.lui de nC"ag'resjune şt 'a limitării arma' ~ 
mentdGr, Printul Radziwill, ş.efuli delegatiei, a d~' Il 

cfarat Î11 mari multe Îll'ten'j·cvuri ca, după opinia sa· 
bol~e'Vkii nu sc g;tl1 desc a>cum la un război. Star,Cil 
CCOll{)miCa a Rusiei. a spus printH'~, eSQc astfel, 10: 
cât orice r{lzhoj este o jimposibilitate, Bolşeviv1 
ştil! cii, dadt. to·tu~i, l-aI!' fact\ ar ri\:tc.aJ ,să piard:i 

puterea; si ei Un mai tf}TeSUs ele orice stI şi-O C(1n- , 
serve. 



[""'hi" i,. ": !'""w icI o";]. 

bpozite pentru străini. 
I 
I In atentia Prim~riei Aradului. 

I Iri ş.cdinta de Sâmbătă a comisiei financiare 
:in Oradea-Mare con'silierul Bel1{'dok a fă~ut 'p.ro
::llltre să se PUe o anumitfl taxfl pe di>Slxtn'sarii, 
,r străinii cari se opres...: Îltoraş Sil fie 
Jlphsj ta impozit, Proectulccre pentru flc~arc 
,:răin un impozit de 20 1ci pentru o sedere în Of'~,ş 

;~8z'le. 5{1 J. pentru 15 zile Şi ma~ departe pentru 
i:care 15 zild câte 50 lei. Controlul se, v~l facI,; 
:~in sCfyi.;:illl de Sigurantă. 

Din at."Cst impozit - după cakulitrj.'1e COllsilie· 
-J!ui se va înca1:.a 500.000 lei anual phrs taxa de 
,)) ]cl' pentru; dis[lc1iSarjl', sumă "~lrc se poate f()~ 
>si pentru ajutmarea si(raci,'or. 

Comis.ia a aprobat J)f(',l~:ttlJ si l-a Înaintat mi, 
Ncrulul spre ~\!)robare, ..... ,am 

arioara Voiculescu la Arad. 
Senzatională reprezentatie la Teatrul 

Orăşenesc. -
• J.//:'Î ;/1 29 !ollurtri(!, rfJIllf!rOlÎa dmmatică: 'J{(/-

j/)'If'a Voi('ulestll. va juca 11enfru T1l'ima oa.ră 

; linl1slI!r)(1/,rf/, i'O,~;(:" s(mza(ionala. piesă în J, ade 
" lf. /1il',,('II. J[a,rioara ~'oicul(,sCl1 va jtua rolul 
:!!lf/, Ilari. ccle!n'(! dan8atoare indiallel care (( 
,,1 ;l:tpll,~{'ată În timpul nlzlJOi'1I1ui pentru spi-

· "II), 

Iflftj;Ulul la o/'('lr. 9 ,~('c{1I'(/. Bilrte la Ub/'((/'ia 
\:"cr'"<:unâ. 

Dl N.- Iorga la L)lon. 
'. ri:nirea grandioasă făcută savantului 

român. - Conferinta diui Iorga. 
.L YON. - Munidpalit.a.tea şi universitMea de 

::i :.Ili fncLlt o granuîoasă Pr'mire pl'{;,kSnrui'ui 
n;a t:arc va r;imânen c,Hva timp la Lyon pentru 

, ,tine c.Ît.:va cUirsuri la univer',t'tatc. U. Ior~:l in 
I .::rn sa c~l1fcrit1ţ{i a vcrbit despre s:-:':rih;iik a-

· ;CSt; d~ t(u!1l;Înia l;ii de români În tjmptrl r;lzhoiulu". 
· ';,~a ~lr fi ne~eS(llr Rmnânia ar R~îrr~cpe di!l n'HI 

" ':iiltnl:~t sa Cl! aociaş abnegatie cu Jceias i;;uJriire 
; cU a":",:-l.aş elan. a spus d. 1 [)rga. 

Succesul dsalc a f.ost d-cplin. A fost sărb{ltDtt:! 
1 . mod măreţ. 

•. Repartilarea datoriei iust: o·Ungariei. 
Cât revine României? 

PARIS. - eomf.siunea repa'raţitmilor s'a oou
a t cu repartiza1rea datoriil'Qr dinaintea ,războiU

": Irajate sau negajate, ale-fDs.te i monarhii austro-
19are. 

Datoriile negaia'te. aJle căwr tiHuri au fost 
" : 2mpiJ.ate sunt Tlcparil'Z'ate în pl'oj)Ortiile urmă

~re: 1. Datoriea Ailstriei: repuhPca aAlStriacă ac
:;?:\ 36.8.32%; ItaJiaJ 4.087%; Bolonia 13.735%; 
mânia 1.610%; Jugoslavia 2.043%; Ceh oslo-

a>:i<li 41.7.35%: Datoria Ungat(ei : Ungaria adu-
'45.735%; R,()mâr~'a 21.802%; JlIgQslayia 14.116% 

e '~hoslo"'-Jcia 27.250% Austria actual'ă 1.580%. 
~i State~e cosionare \"Or ,liU(l) in srurcina Ilor alCeste 
Ir ~toril. Data del'a care statele respoctivese lCon-
j- :eră -::'au încC!out sii suporte sarcinile a:ee9tor da- . 

'ii este 10 Iulie 1920 pentru dat-oria altlstriacă fii 0, 'f..1 
)_ . ',L>!$e 192] penku datoria um~ară. 

le BURSA. 
a:' 

ZOR1CH, 26 Ianuarie. - Deschiderea. - Berlin 
e- . ';;0, New-York 5.3575. Londra 2494, Paris '3475, Milano 
~' '~i, Pr;;.ga 1510, Budapesta 205fl, Bcl~rad 41l0. Varsovia 
e' :;'Vitna 74, coroane stampilate 76. 
;a" BUCURESTI. 26 Ianuarie. - Inch;derca. - Paris 
ea ~!5. Btrlin 125. Londra 1060, Nc\v-York 238. Italia 1060, 
o- ,'elia 43. Pral{a 635, Vie.!Ja 31. Budal)Csta 875. - Va
C:i 

\:~brci 115. leva 130, funti stcrlini \060, franci d:i 
-cezi 1455. franci elveţieni 43, lire J 070. drachme 2Sn, 

'n' . :lrÎ 2, :lapoleoni 905, dolari 228, coroane austriace :30. 
::Qar~ maghiare 7, socol 620, marci poloneze 85. 

i 

SOLIDARITATEA 

INFORMA ŢIVNI. 
lJ II Iii ill I'di ~ll :!,S ]u/lul1ri(' l'a o I'N/ 101' În ]'lI/r/

f,;! ('ullllnll a 1"!-(1 f;il'zâ(o(lrr ,ndtu/'f/lt7. '('II ('()/I' 

cursul dşoarelor Cr(n~ Xcyr!. Jlagd{t \\"I'il. lJrzlj!f 
lJemian, Medy [a<:(/,. şi a el/OI': procl/l'o/' Al. Me
ClIlfS{'II. dr. ('(1/'01 8zclc ş'i fi alii/tatlllui Jloet ,"){, 
I1ălreşfi. 

• 
A ",(~jt in {'tL1)it,a1ă gon<'ralul J\',n'brt'a.t'H'j'eÎ '><llb 

,;;d fl('~tat majol' al amnatei jugo,,~ay(-'. Vizite; 
dsale i-se dă o mare imJ}{)I·t~'l'llţă Î'Jl l('giHnră mi 
micŞ<.'wrile <ljn Ungaria. 

Co:mit('t'n~ in.;;peetorj~nr goneu'J.l,i ai a'I~Hlat<"i 
,,'an intl'llniit h palat, Sll~)pl'~i,df1n'ţill ?II. S. He
gelui ş.i îlJ1 pr-e.zent,a dl<1r Ion Brătia'nll şi Voi'ntilă 
Hrăti~l'llll. H'a di!'l4.mtat prDechd doe lege 'rdltativ 
ta l'('orgmlnzarea armatelor. 

• 
In urma lest'ei votate in p':lrl':a-ment Prin care 

se oferâ, dr:c:Pt recunoştintă generalulUi Berth,'~lot 
lin lDt de pământ şi UnConalC, ministru-! d'clmennor 
'a vizitat câteva regiuni şi se parc că În regiunea 
H:tes:(ulu', din Ardeal' a gasit () wică fermă I::are va 
fi of,t;rftă marelui ostaş francez care ne"a ~dl1s 
neuitate servicii. 

• 
DUPă .. Ch':ca.g-o Tributle". turhtiidin Amcrjc:J. 

de Nord au I,lsat Î!t CUr'<'TI' anului 1f1ecut În Europa 
peste 700 ,mil'OatK~ dolari, sau mai muft de 3 jum. 
miliarde franci în aur, s()cotind fpncu\ al pari. şi 
peste 9 miliarde socotilt,duwl h s-:.;himht~! mij.hciu. 

Cea mai mare Parte a a.cestLl' Stlll1e ar5mas 
în fra'nta. 

Pro.fitând de iutealacL1 '.~aTe St) stritbate OCN;' 
nul. f()~-lrte 'nmlti ai11eri..:ani se îmhardlcază Lunea 
la NC\\l-York. SPre a petrece sn lllh~! ta si Dumineca 
la Paifis şi 'se reîntorc Lunea tHtnatoaŢf::- n.cas;Î. 

Se pare că !Jl[erdidia al'coolv.'ni dcterrnin~l În 
mare Parte aceste C:\h"ltoIH . 

• 
Ziarele francezd slmt informate că ingill~rl!1 

o!:=tnd('lz Fokker. invct1tatorll~ unui aCr0piall :;:arc-i 
'po.31 rtă numC!lc, se V() instala în Germania unde Va 

dir i j8 (} uzină de a\'i"~rt1c, i'a Sdl\verin. Acest ill<g'> 
n(~r care în decursul razhni!ilui '<1' lucrat pentru ){cr
mank se stahiJ(\,;te deci definitiv în- patri1, h .. adop
tivă. Astfel se cxnl'di, - spun ziard-c franceze -
de ce l'u::rărilc s:1\e2~1 ro<:t refuzate la expozitia 
reoentă acronautjcă dela Pari91. · ' 

In localitatea Alhert,. de /iin.gil WilH{P~l! (Ca
nada), a murit de cur,lnd Ull b;.rhat • amllne \VjT
,Jiam Kennquy, în v~lrstă de 125 a'lli. 

EI nu cr:,~ lwimaj cel mai b:ltrâJl li!Jcuitor :),.1 
Canadei. ci a vcnit in Canada, plcc,11~ld din Irlanda 
acum 25 de ani. când era asa dar, În vârsta de 
100 ,a'!1i. 

Conform docllmentel.'}r IPrezenta,te. K,cnncdy a 
fost hoteza:t la 25 Sentemvr/e lS02, în vftrstă de. 
5 ani. d,a !către P~lst{}rtLl Ri-ehardson din Ennis
latwell 1 rlan da . 

• 
In Statde-Unite inginerii au pornit o cam\)a:rlie 

oentru construire'!\ unei 1in~: ferate În~re Oh~go !i.V 
Peking. In: aoest SOQP ar trehui însă să se facă un 
tunel uriaş sub strâmtDarea deJa Bchrjn-g. 

• 
Au fost sbersi din controalele arma,tei. cu pier

derea gradului llr;mătorJ ofiteri: maiorul frllmosu 
Iacoh din reg, 10 infant::lrie .. ~IJministrat{),ru: sub· 
]o'.::'tell{!!lt Zebarek Ltldnvi~ d'.::h manutanta Cer
IlttHti, s'l1hlocotcl~.tlll de rezervă Pop Manole d'n 

.rC~. 45--60 imantcrie şi sublocot'~l1cntil Zarojan 
Constantin din: reg-. 54-56 infant. ti lon;;sctt B. 
Ioan din rcg'. 2 grAniceri. 

• 
In IImILa ilsll,,.;jn!lll'ii ~«~l'rt'taJ'llltlli ,de 'r.oda(',ti<, al I 

ziarului .. L'Anfion Fl"anooi~'''I"<'lg'allilştii au fiÎi('Ut 
n Iflcl)]Dm4rmţie {l'i,l't,l'l1g'ftlllld i11!';tlalh.tiile zÎ"lr.eloT 

.. Of>UYI'C" >'Ii "l'll'w'e u{)ll\'eLle". l)C1!llOll"'t,f\<l'nţii s',n,u 
{,iO'<'nit ,şi ~·u politia. . 

• 
FU11'fh ti Il 0\l,ltIl1l1fllil Plri-n('i'pelc C'iI'\'O'l a ,j,n,s! j

tU,1t l}!,~lllilll l),l~t[,llIr de 10.0no lei pentru ('~a ma~ 
hllUa~\l:el'a'ri' Î'n dirC'(",ţia ·lfIif'l'o·hinloA'i'{·a j-.uh!ic,altll 
în i·nlt{,]'I\~aillllltl(·la '27 T~'emY'f'ie Hl22 ;;.i Ţlfl'lli'i la 
27 D{'l('(\nwrie lfl~3. sall pr{,ZieJTt.lta înnllllllll~(~r·i,:, .. 

J)na M'lllriîin Riihrn dri'llictatC! în Mică1aca :1 

deDUS h prim;\ria Jl..'elei comune s'uma d,C1 snoo lei 
pfntrw a fi distribu.tă Î~ltre săradi comlltJei. 

//{ 

('OII/In i /1 fI i1l'nţ'·i. firi ppi -<:Jllmiolâ. 1"'/'l' II m şi 
;'/1 ,(J/lf:-lL tul/ll'or bolilor ce pnJvin din ~nfpc(if' 
of i Fii/·{'uIă. rrl mai lmn leac p/'erenfit, (',~te 

Y/'i{-/, FRRfWULV(}S AI~ un lIN/lS. 
ţ; III/ ,'( l/INliu dp supremul efPd în cazlH'i. li", 

tlm·mi". duroâl. malarie. fn~guri in{{'/'milentp şi 
1/0",{I, ,:Ie (I.('(810/'o (tumO(l,re.a splinei)_ 

~,. !uf/Niiu pl'et'cnfiv M' recomandă ia clifNile 
b(~7, ('Jl/ill(J;'('(l,~(' fliri{ !lCiltrll ,ullllţi. râf şi pentru 
eOI'ii. 

Ffll'maria Dr. FO[,TJE,'). Arod. 
• 

('( J H r;""j'(j S lJ E S1'Ă româno-m(lglliaro.ger
IIl/Îl/tÎ, pu(e,ela d'lriill)gl'a(ă ca:ulă po.9f. Adresa 'la 
Adm in/stratie. 

• 
Tf't'i dJ N. lol'.ga a BOOJÎ't la Timişorura. venind 

«lin l"mnţa. 1·,.' a făcut o -primire grarud-ioaflă. 

• • 
lin zj,tnt de 6 Fehl':ua,rie matrole vi<:/lfflljceligt 

Pa pnzoglu -aet-ua1ul din'dor 'al eonOOl'yatmu
lui de llluzid din Tillli,şoal~a '-va .da Îin ONl..';llnl 

n{J.9t:ru nrn sin~llt' l('O]]('{'Jft în salta I\llllllt.nll1i Cnl
tU1'a:1. PJ'(~I'amml dNaiLat 'îl ,"om ~mu:nta la 
Vl',eIlH', 

• 
America';:! i au si Înoc'J)ut să se prc(),:upc de 

su~~esortl\ ev,'.:ntuall al d-hli Ha<rding la preşe
dintia re,puh:kci ameriCane. In momcntul d,e faţă 
se face ~) pro'pa'!.':al1d~i int.ensivă În fa\-oarea d-lui 
Henn' f!:rd. proprie,tanll~ r-cnumitei marci de all
tomobik. 

k:c.:Istti Caî1i(hdat11i1'ă e lansată de '<mrploiaf.i 
d-lui ford. Se semnalează in s!>ccial! ':ă 7()(JO,:llgcnţi 
de V~îllZ8 re ai automobilelor F()rd În Statele-Uni
te ;wpriiiJlit ortll.rr: ca să facă o -cât mai mare 
pr;l':l:<!;and?t .cuv;lntu"ui de ordine: .. For~, prcşe
dil!lc". 

• 
r n n\J~'i:::tea de 25 a. c. a fost înai Il tat la pG1itie 

in(:i,/"lt!;" Ril7,"nL ~d Vilrr.o') h,inu;tcă ar fi fupt 
S!1!nct de 4000 lei deJ3. jndividlll Hasseliorer Adam . 

* 
tV'\.inl<:.ten: 1 <l,c Interne Q interzis prin ordinul 

nr. 91:)14 din 14 Dccemvrie 1922, reprezC:ltairea fil
Il'l'll" .'s:Ic!lJma şi G-omOT3.". 

• 
x L:: prcfe,,;tur3 iUidetului şi orasului Ara·d se 

caută pentru imc.d;,atal am~·aj.a.re o PERfECTĂ 
DACTILOORAf Ă. - Cen;;rile se vor În,]'nta per
sonal la Scqetariahd Prcftlcturei. ........ , U$ ao 5",.,_ 
Ş 'f IRI T E A T R ALE. 

Repertoriul săptămânii. 
SA :\.I.BAT A· "MiQul If'{'.ge" (Ab. B), 
~)F.3{J ?\EC A: "Regina Nopţii" (Alb. C).; 

noaptea ("ele 10 :şi jum.: Mare Q!lJbaret. 

"Minte Inn/z'crf" se va: r.cprClZ·enta, după mai 
multe zjh:. ia,răş pe s~ena teatrului -arăda:n~ Opcnet'a 
(\ll ,;lICtIJlilruhilp '!1l<"l",dii şi umor unguresc se va re
preZt:nta azi Sclmbăt[~ seara cu aceia'S distrihuţie 
a rolmf-or C~ laPromioeră. 

"Minte muz jca.· , fată de Care p.ublictrl arată un 
ma["IC interes, se va re!Drezenta încă Duminecă În
matineu l;ii Marti 'tICara. 

.Iean GGld erg. cunoscutul profesor de români. 
germană. francez,i şi enQ1eză pentru incepAtori 'tI 
avansdţl (lltrraturA ,1 coresp,ndenţă comer
Cială), pc baza fi ologiel comparate lIsUel. Incât 

, ele'llÎi n'au nevoie de. li in-
, dIa gramaticlI dup' cărjl 

deoarece legile limbei şi 
loale requlele se nasc in 
spiritele' elevului prin apli
carea lor in converujiunl 
sistemalice. in dorinţa de 
II li câl mai mult CUnO!lCllt 

ulmU :ral .ău 'alent de 
predare, anunţă că "rlce 
doamne. 1omnl~oare, domni 
şi elevii şcoale:or liră 
deosebire de vârslă şi rără 
et:n('~ti"ţe anteriollre vor fi 
in stare ca după 5-61uni, 
să scrie. să clteasc!, să • 
corespondeze şi să se el(' 

- prime uşor şi core, 1 in 
limba slreln!!. ' 

După ace'aş melodii predau şi acelora cari doresc 
să inveţ' nlll1ls! a vorbi. Strada Eminescu No. 9 el 
II. (fost [)cllk Fer~nc·utca) 

~ ... r 



Pagiua 4 ~OLlDARIT A TEA 

CINEMA. ,r= e. 

AGONIA VUL TURIL01<. film jstori.:. Par 
tea lI, în 24, 25, 26 şi 27, Mit.'r~lIri. Joi, Vineri 
şi Sâmb;ttă în "APOLLO", boni care s'a ri
dicat din va!'uI~'le revolutiei fra\ncezc, Na\Xl!l'lfJl1, 

după ce a parcurs o c31rieră fenomenal:' plin:i de 
gior.i $i de m[lriri, canc a dat Frantei ai<îH croi 
s;cniar, -devotati \1ui Şi patrio; Lor, a trebuit :eri ter
mine !Cu abdi<:arca tragică, cu exilul llJI Elba şi cu 
de;portar~ ma Sta Elena. Epoca nceasta. Qea mai 
trÎ!>tă !}entru fl"::lJtlta ~e 'roprOdlKc î~l: a-.:est film 
g-randios al· artei şi stiintei francezc. Istoria ş arta 

l:e ch:'~mă să-i privim. • II 
x m<AşUL PACATOS, ,dramă În şase a..: t,..: ' i 

i.n 27, 28 şi 29 Ianuarie Î-n Ura~lia!. Din 1l."iiiC de tra- 1 •... 
~e(n mai una. Eva fata dOaimnei Sydov ajunge ca 
orfană la dna Brtlnin!;. S;îrăceşte şj ea, f:va vinde 
chibritc ziua-rroillptea ca să poat.ă tr~li. Nu pot 
trăi. Fură. Ajung,e pe mâna canalFei de LeHov ~n I 
fUg'a sa. când acesta Şi mireasa sa ucide pe ma-
tusa lor c În\'inuită ea ca uci~alŞe. Desco~'ţ.;rilH.lu-se I 

aJ~v~lratii tl'Ci5;a~i:: mireasa şi fdst<ll sa mam.l 
~';UJlJă. iarr bincfiidtorul ei devine prinsonicr. Insă 
auzind Eva di; primejdia lui Pere)!. asc:.;iinuu-s.e 
cu fratele ei Pav01, îl SQUipă, .când Perey o ia de 
sotie. 

,----------------------------~ctor responsabil: LAURENTIU LUCA.l 
CENZURAT: Dr. MARCOVICr. . 

a & iJ&;oaez;a;;:~ .... llta:.;;A<ea ~ 

Lapte proaspăt 
. se obtine şi fără mandat I 

la Lăptăria din .. \rad 

C ef iti si , , 
răspând.ţi 
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I 
:f: fiind aprovizionat cu cele mai, moderne ma-
:iJi şini din străinătate şi patrie ca: maşini de 
li~ cules. maşini de tipar, maşini de tăiat şi ma~ 

I
ri~: şini de varsat clişee precum şi cu cele mai 
:.11 moderne litere, primeşte spre executare tot 

2:;J felul de opuri, reviste, foi, placate, registre, 
-~: tipărituri pentru autoritati, bănci şi s(4Cietati; 

i;, precum şi învitări pentru IORodnă, cununie şi 
ffi pentru petreceri. Anunturi funebrale se execută 
!:ţ: cu cea mai mare urgentă. - Serviciu prompt. 
1
': " I!' + -- /.~~\~~-~ ... ~~iiii~raiii~~*~::;:w~·~i~rr~=~i;l' J;~~ I [g~~~~~li1 ~. :;~ 
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5 INSTITUT DE CREDIT ŞI ECON01III ! 
• i : CENTRALA.: ARAD (ROlUANIA). ! 
• • 
• w 
: SUCURSALE: IN CHIŞINEU, ŞIRIA, BOROSINEU : 
: ŞI RA O N A JUD E TU L A RAD (R OM Â N 1 A). : 
• • • • = 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 OPERAŢIUNI. : 
• a • • 
• II : Execută tot felul de operatiuni de bancă. : 
: L\cordă: Imprumuturi cambiale. : 
: ", hipotecare. : 
: " . de lombard (pe gaj de efecte). : 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
11 aO'ricole. • 
• b .: I : Cumpără si vinde monede străine (Dollari, Mărci) ! 1 

INs~R 'f 1 lINI 
•••••••••• 

.e e. 

i (f\ \ • • , . 
• • .... .; 

·4 .-• 

• 

: Lire, Franci şi alte valute). ·II~ I 
j Pri~e;~12~~~n1eri spre fructifica re pe Iibele şi în: SE PRlllESC CU PREŢURILE 
i ,. Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru ; \' . CELE MAI Â V ANTAJ OASE LA 
.. inmanuare partidelor in Ţară, .. 
: Efeptueşte comisiuni primite din Amerîca in afa- : I ' SOLIDARIT 'TE' 
: cerile emigrantiJor. : I ~ 11. 
: Are legătura de cont curent cu toate băncile din : 1 
: Tara şi strainatate. : ! ARAD, STRA.DA. ROMANULUI la. 
~ ".::-111 •••••• a.lllilliia •••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• ! I '-"-~~~-

.. 
TlpQgraHa .,CONCORDIA" ATad. 
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