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Ne cutropesc sectele religioase. 
I Auzim adt'<::ecl:i strigătul de alarmă: ne cu- , 
flilpesc stdele religiOl:î.se, b1'Ser:ca tlJ-C amc- : 
::nţată în existcntf! de p'rofetii m1I1c:noşi . 
.:lri sub masca unu: hlş apostolat Î'nce~lTcă 
:l înstre!neze 'Pc fiii bisericei Ilo~"tre de crc
:;nta str5moşea::;di. 

Si într\rdcvă'Î, nÎ'C:I:ri scc.l3.fjanismLl~ n'a. 
Ji"ins rrldăcini adânci ca în ti'n~dturile noastre. 
xât îţi vine a da dreptate a·:.:dnra, CJTi 

:~ută În rândul duşman rlor n~)ştrj SU'l',sa pro
::lpndei ,ce se face pentru Îmbr~ţ:"ş',;,'rca 110UC.l 

;:cd~nti. 
Dar dacă ne luăm osteneala să 'l!It~rn~tricm 

:11 atentiune felu,1 cum întelege hist:ricanoa
'lră s~l-şi Înde~}rnea'S'ca chemarCJl ld<~a'J:t ce-; 
~combă mai ales astă 'li, când în urma r~lZ
Joinlui mDndia,1 sufletul omenesc şi-a perdut 
'echil:brul de altădată, când shnţim cu toţii 
_M'Sit.atea ul1!('i rCÎnyj('ri lx,ligÎ()a;-le. "jugnnll 

:i)me<::liu de s,llva,rc din haosul în wre se 5b:1 
:( omen,'rea ncputmcioas[l de. a grlsi din în-

ati mercenari. cari nu-şi v:\(1 p:lrohia cu zi
lele, sch:mbând îndeletnicirea lor din trecut 
de-a fi aueVCtr!3.tl sf~\tl!itori al poporu:ui de:a 
sate, cu rrwseria de s~iln~ari şi negustori. su
flete ohos:te. c~rÎ l:,U mai stlnt În stlre să se I 
mLpc din isvorul rcn~lscfttClf alcflrt110r siintc I 
c{uP8nd Si.l aml!ţ~sc,l glasul ÎnMHlsit al ,con- 1 
şti;'nţei cn distra.cţia :eTtină a jocuhu de carti; I 
amvonul adâl1'c:t în ce~l mai având! Uicerc. 
L:a o sfidare lronidl a vrcm\ioiL de astazi. c~ljri 
În locul slu.ibcior rostite cu mir,tea picrdllttl 
airea. cer;mperios o lTui :ntima comenlcare 
intre pastO!f şi turmii: instmcţi:t învaţamâtn
lui rel:gl,:s, ca,re .:ti" t:cbu: S~l fie şir~ spi11frrii 
a înV[i~[ll1HlntLlllli iWt;'C5;, redusă la zero, în 
ŞCo'J,le!e prinu;';::- elin chiar .centrul c,parhtci; 
in b:tilte multe (;cmu;:c -- frtJlita.şe cl1i~\r --
(1 b~:rridt lflcaŢL'bil{t de-a s~di în sufletele 
cre,h12Î:}şi lu r f~!"mCll tul de ues11l :.::tccirc din 
lct~rgia !n c;rc f1Y:':,J pctrificat urtn~lrtlc r,lZ
boilllu: . 

~i dnc~i ,:,c;."\st~l c:,te ade\·;Ctr~l·::l s! J re a 
lucruri'or. sa nu ne miram de mulţ:mcl Cl.rc 
Instinctiv C.'ht:\ ;; imea ;l;':Cca ce bserica îl1 

dea !~Jl:ştea suf1cteasdl. 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului l/a 
t 

InserţlunHe se prime5c 

la administra\*e si I!I 

A.genţHle da pl.lblic:t:l!8 

Rezistenta germană 
în ţinutul Ruhrului. 

BERLIN. -Guvernul centr:>:1 !-ii ~tr\'efl',~lu 
statclvr germai:e au lan~,at o ordol1"niCI ol1rinu 
executarea ori:,;;ln}i Ordin dat de autoritatile 
franceze şi belgiene în Z('rua de ocuPathmc. fLt1\·.,:

tio l1arii gcrrrn.:'l1i trehue s~l rdLlzc şi eXCl:unrea 
disjJoz.it\j!or !'ilatl.! Llt:, comisjunea, in'l~ra,1iat:! din 
tinutul Rinu"llÎ. intru ,.:ât a.:easta comj~ill;1e a rupt 
tratative'c cu Oerm:ln~a. 

Asociatiile flHlr.:tic1harilor :"U declarat alilori

t[ltUnr fran·..:eze din Ous5;.cld()rl d\ se vor (ollfur

ma numaL disl}8-ziţj11nUor RCrIllaill'. f:1-e au .;ertlt 
lihell;!l'C'll ;lIlCtlil:tă a p1'e7t'dint{'lui ofkl\lhll ri'n<lrll 

ciar Sdll,tills. care fu~<;e~-c ;2!rllstat. ASi!.::iatiik 
mai declară efi fUi:l2ţinnarii cari r:u ~..:~ \"Or "t!Plllh! 

dispozitiilor autoritatHor g ... J1m<ll1C'. \'or fi ':OilC~

dia ti. Administratia l!:cnent\ă a minc10r iis.::aic ~ 
trin;'s () d::lcgaţi~' {,(;l1;,~US~L din 4. 1ll1l:'citJri si !lll 

fundi'llar la gCi1cru'd DCZ:)~ltte. :.:t:r~Îl!dll-i ''ibc 
L;l'\.\;l tm('diat~l a fun.:t::;n:'lrilnr ;,;rc~Llti, .:Ulwra·· 
rel nlinel~r P~l.s,-\ si.lh $.:qt:c':-'tra ~i îb:l,.i~:lartar:':~l 

tr~lrr:":Or cari p.izesl: aceste mine. 

In legiHllrrl cu ord;lllanP ~uycrnal~TÎ ·,\~;:nun 
aJr':'sata l';,:;rsrwdl"l1i~dt:1a (,i!k krak, :;':~ \t n~r

S(l'11,ai\ a şi îl'(:Cput ~S,I Îli,Un:mcl'': 'r:.:n::1';!(; ... ",;lt~3. 
']i"\~jzilt;.n;lilr f!',!,nl'('z~" .\\ 11'n,-·jtHrii l!Jilljpri ,1in 

R1Lhr rdU-{:a .salli.,:r,:z~1 s;'h paZa fr:l!l.:C'zilor. 

. Gemnul propriu un PUil'.:t de rmzim, vom in
;elege că adevăratel;: cauze ale Sl1'cccsllll!i '1)C 
me-I obţi,n din.zi în zi ncnumilratelc sect;;, 
hutrehucsc cfwtate attlt Îlla{:J'n·\, cât nni (l'\'s 
in atmoscicra sufoc:mtă a bisericilor llO'lstr..:: 
'ipsite de viaţă, în cOH1plcc:a 8.'bSCr:.ţ[l a idea
ismu,lu i acelora, cari sunt chcnwţi sa dlspân
UCJscă de pe amvon cllvtl11tul de mân~;tlere 
i: îmbărbătare de care e Însctnt azi P~:T)'Tn\ 

Imboldnl înn5scut al sentimentelor rc1ig'
oas{l îl dl!ce În tn~1d fJ.TJl acolo, unde cred,,.? cii 
\'a gas l deplina lui s3t,~tacere. 

;.Tr;q;,p:Jrtu\ de -::lrilLini între franta ~î AC:l;lia ,~ 
~n..:et:=,t, Cei .5 r~l1r.:zCi1t'll1\i al man: 1 Q1'l:I\i'>trlJ, 
i 

le]?; sate. 
Intl"ad"Yiîl'. H'~l)el'tul cc ll[-;.;e înlhic ~nh 

, ~cest raport e cât se p~)a~e mai dureros. Bi
,::rici închise. de pc urml'l;lpsei de p:-ent1• c1ri 
rapiti de ci:lrentul de imbog~lţire peste Iloupte 
ii-au pă'răs't turma, ca S~l îtl,dClp\lnca~că slujbe 
:ontradictari~ cu chemarea lor la O'rraş, pre ~ 

Sft nu ne! mu 1 ţmnim d::r cu invocrca u
Hor cauze D:t,U de îr;depărtatc de tOL, -câr<l ! 

ne urm~tre,5te spectrul sectelc'i ce se înmul
ţesc d;n zi în zi. L:i să cautam -ritul acolo unde 
el se ascunrJe acvea. În neputInţa celor che
mati de a"se mai îI1Sl1~:eti pcntm Christos, 
În nn~~\;tca cre-diqei lor. 

c';ii ~,1 m"i h<;t .:it~ti în fata a"t':ri:~lti~r)r, ::\1 

Î,)~t chemati din n"\[ de ;i:stalltdc mi.:"a,"\., fran-

Arestări în regiunea Ruhr. 
ESSEN. - l-eri seară au fostalfestati condlt

căt,ori sindicatwlui mlt1ler din regiullea Ruhr. 
Ei a~ll fost escortati din or~ş, păziti de un detaşa-

SÂMBATA. 
- Frrr.qmr.nt 'dintr'o .c;criS0f1.1·e -- • I 

f:illlhiltă Jnp:kll~lLlzil. zi 11e p31',ad:H. 
- Ville p:"irj.ntelc. ("mit:l, zÎ"elll,:j'll1'a 

y,Îl'lb<l caJlul re uşă. 
, . • • • • • j 1'11 ()(],ae •• ,cdaiac"piilol"', suntem .df'.ia îll~e· 

DaI' dintre ·atÎit('.a lucruri ehl1dlate Idrn lUllllc. ,! n'l1lllC'hi'îlţ,i, noi c~îte$i patru frHti, _ 001 ,mai ,nl'3ire 
tlmai ciUKLat e feuoIlHmu,1 9Jmillltirii. TII'!OCzilc, d~ n'0\lă ani. ~".()l mai mic do patnl. '-- pc ICÎI!nJ 
:,(}',: hunI' bawl100ri şi am·i. fă·ră ,măcall' !să bn,nlll'€lŞti I 1 1 1 f 1 . 1 

' '111'3iJna 1('[)11"IC 'a Ş!: 1{'rg- le ân,g'ă DlIR"ă. 1'31r 'n1t3'( Hlma 
j într'o l)artc ~lreUl1()s('ută a .cl"€ierului tă11C vo.rţi t ] .<? 1 1 ..]. t' 

(r~c <t'lb e C !IlO3'S't1'e .a marginea u\ill:::l)re 8l"'€'a-
'Yl3'OO din ,alte y,rem li ri trecn,te jşi. Î'n tr \m cros I ~ 1" 1 1 'f T . , IMra a (lanape <'1. ;;;Il) p~)rtr{>tn'1 _\ Jarieiore;1J.('j. ! 
:~ri~it, Jlim nimic, .din dli1arr' S(:miu, îţi măy~l6.<;~ /8 1 v • • v t'l v I 
i!r,jată 1a fCl'oa-'ltr~ .tuÎtnţii, ,nii ('Ia in 'OOaf'lUil :câ'll.d ,catt( pe ,-'e3'1'a pa'";,1 g'I"eol. r/l.';;\l, 'RI'f' Zg'0111oto:llSa i 
'ii re-ai văzut, p,a:roăal' Li fost ieri. A! E nelu- ,ete o.m {~'lre a umhlat prin g>Etr; !'oO s:prijil1ă 11:n I 
:ele<;.cum întJl"o cut iltlţăde !Câţiva <OOThtillnet'l'i rfull ha,''1ton în ('oltul ;;;i1'1iişi întră P01J.'oa ('O!'l~al{'be. bă
'utUit -;:9: s-tea I!\;AA de b~ne ,a.Qj(}um,-re chipuri ;cle QR- tnln '<'Ia yr.omea. in<lO'Ît ea tun :1 ('ti h;~n1)l\ albă I 
''\(lni, de hu'ru;i. rl:e ,.,...iS'agiUJrÎ, cu .dumensiuni~-e mi {·iz:nw mari. eu paşi mtinmţ.i. \{ol'~măe <'eVI! 1)(,~ 

1'~' înţc,l('$ maJl1l0i ,~.·i mal1a:lll'ci :O.'lIre,;'a ~('l1!k\t III .11i- I 
!"I(', eu rolf}rile lor. >cu tc"ate 'aHnănulnţ~mile ilor. 
: . ~l1:rJt, ('io<ll'e. [,w.e pe>;.te noi ;;;{'mnnl bin(~llyâ'llt1tl1ii, îşi 
: Eri a fo,.,t Sâml)Rtă; şi zo1'1l1 cu oarelwl'ii &'u- n~a7.ii pat raJil'nl 18 gi'tt. îşif;eo,uit(, oehdnrii \"cehi 
, ~ d 1'1 1 l'fn'piti eu "fol!wă ,l'(~;.i(', '5i-i 1\\;oază ('11 Îllgriji;re şi • 'u'aţi de ur,ivăţ î'şi 'eornC:l:ll zapal '}l, ",to un'l le '( (' 
: ,tiibii ea,re .eiuguleau î·n 'mijloc111 ,drnJl1l11~lli pre- 'illl:-Hpe să ('it(1a~ă: 
t ;("tiUl(l nin;:.oa'rea, fl'll~lZelc şi 9.lrboriiooîmlOc~ul .. 'bi'·ă 1)]"(';1 ell.1'l\lti! ~i hÎIH'('1l\·(ml.;lItiÎ. miirită 
:;, Î'ncX'tlltl g'el"u:l zllgrăvj.a pe gt1Uil1HlIri. edopotul Înt,rn toatc") .... 
: ',"<"rieii de aHihl1J~i, - mi-au ,31(11115 ·amin.t.c Ş~ânn· 
• '~!.ele de aMăd'at.ă, Sl'unbotele .0(1)ilăriei .noalst.re. 
I 
f . '-':t~ln,(l 'i.n jet-n] meu, N'vi"i7.:ând tian1) '00 un ~eaa 
: '. lIliai bine i'n fUlllJiul .<1<l ţigară, 'a.şezat R.t'l'a:turi
- erat.uri 111 dl'e~)t111' g-oomulri:lor, toato fiint~le şi 
st '<ate hVe1'l1.l'ile 'ce ne lueon.junall odinioară, mn 
2 ';;\it j} b11'C"a.tă d(l viaiţ.ii tl'C'mJtă: ·apoi 1('l11ftrin,s ,pe 
'1 . ,;;i:ntitc dc-o trj$teţă dnrormh''lă şi pliî,(~ntă tot î'll-

~f) Vl'iUlH" am hMt ('ondoi'nl tji Sm) ,;;('1'1.", ,e01(, \':1-
'lt~, precmn l1il'n1ează: 

• 

Xe:nMj la {'eJ~itc;;.tc (.1111 {' gâ:ndl1l1 nostru,
ei. ha z;IlHhim giiw:1ind la 'pC'trp,eCl'Bfi ee 'lle-u'şt.e.lt
Vtă ciupiT l\1'<1~"ii îl\~{'r~lt, bel 'ne .diUm cu ('oaitelc i,mi
Umrl ,pe şnptik zgomotul SO:1ir.:f0('ilorl)Hl'h]("J·ulni. 
{':l1'C P(~t'J'j \-e"tp hn rha t,nt.f'l în {.c1'a;ia yOt'inn: .,Îi·TÎC 
t il' i -tiI' i ţ,~, ~'. 

1fa:H1a la "'patele !1O'>tJ'U,<C în.Alină fiÎ:l'âm;c1 el'll 
('jl{' j,lî('('t '~i fJ'lIJllM. {'mn J1 u te TIlil'i Ju('el1'j,mcn i, 

1 şi liP :!tingc li !2iŞ<H' ~-cll ~"i'i,~f\ll 'pi{'i?rul'll~ făeÎtn-
1 ,(Tn-liP ",,~rnj'n l'a S~ n{' :ll1'l'lll'nmn Şl mol. 

'laJ;1~l<l llli 'faec (·Tuei. îşi l1l"m(~azii{l(> ~'11,;nt: 
br i.':mo' ,,1 po<'l'itnl". {'('l 'de al t.reilea dintre noi 
"IÎ~llic f"ă nu-i ·dau paee, i)'-i riifli\'ă O'C:hii rlf>la la'.·l'll 
~i, pe (k'a!,~u'PJ'!a ochdarÎilor îmi ain1.n('ă o <privire 
<t:,dită !;iopt.inKl ră5tit vecini'l'ul ei .. Rnhig ~ i<{)n~t." 

Cnminţpnua tine până ci'i.n!l o înteţc~tei:lin 
llt)t1 grij,a cn"llitlllul. şi ia,r ne înlC~H'Imrî~~l1~,:,i 
îngi'maroa pc ,;",ptit.e: •• ţi.ri·ţiil'i-ţiritic"! 

.... :~[l1tă ".ă fje f,'11'l':l .pă/Z;'l1l11hli, ?tlare un se 
î:ll'Chină ('·n nNxhntă !'finţit~i tale 100a.111('" oole4i 
zll.2'ră,'ite'·. - Ari mă at.Î'nge mama ('.ll pieiorul: 
.. _.\uzi·· ? -- Eu 1a~ ~'.8pnl i{ljHS na ,;iI nu bag-ede 
sanmă eărâz. 

A 11 treent t,rei sferturi de l't".ll:'; ea t rei ~ecUl1{le: 
,--popa C(),,*ta{'h~ pl'e,::.ară tă,nUI'C pCI."te ('~h'lJllln.i·i 
(lin c,li(I(\lniţă şi, - înş!:llni'tnln: ~.~l'npimă-"oi cn 
i'""f ~i mă wliu ~nrăt,i c-;;.i mai vfrr·to:'1 d('('âot zlÎiJ.l'alfla 
mă '"(lin albi", - afl1ll1ă Înt,!i i(,(}!1n('I(~ apoi ţl('\ 
lll<llil11'a, pc nenea, pe mine, pe ('eiJ.a!lti .doi lINIi 
mj{'i, du-pă \':lnstă; ma~la .. nlll n. ,<:.(' afuTIIă. (\;ţI' "-€ 

i\1ldo:H.' fh- mijlo<, {~n l'(><:'ptX't. 

ICI 

~\ "anat "l{lpl)t{']nl Şi 11e L'Oh<..ri.rn ('\t t.)~i i kl 
lIlu."ă, T,~t'a, ('u TIllînile mnpd3TC ·do pi\.m~tnt di:1. 
flmăl,i-e. ('('re să-i tt.a·r11(> :<a S(' p.,pe-!-e; arpoi ne i.m
pal~te ;;upă 1a fiel'-<'u'C' pe ,rÎt.nd. pc (':"in;d ma:da,mll 
no 'aşer-a Înc-ct Ş('l'yctelc la git>t, i:H "P:tr:<1<::l," ziee 
,il 11,pă î ll'd(1I111111,1 ma~o('i. i) 'Poezie nel1lto.'l:"C:t ('.::l>Te 

î~i sfâ[1;:~te fit:·ea.f!(' cnpkt 'C,u: .,br:um, .br1.ltln!' 
brU.'ll dcr KarL d4?'r hal gC'logel1. ... 

(Va 'urma), 

------,---------------------------------------------------------------------------------------------
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rncnt lllliitar. Intru directorii .arestati este şi Frie
dl'kh Thy~sen. Al1torit~itile mr,litare au anestat şi 
pe ma~ multi functiotl,ari det,a posta si dela căile 
ferate. - (Rad0r). 

Germanii trimit trupe în tinutul Ruhrului' 
l,a nordul Poloniei, în 8ilpzia de sus s'a 

,"eill/lala~ l:mlmrcare dc ntllll·e,roa..~e trupe cu de.~

tinaţ'a În tillut!l.l Ruhru711i. Ou a.cea.sla se do
l'edl'§fe că Ge.rnw.nii se vor opa.ne Cit orice preţ 
lnai/lfărei franceze în acest ţinut. 

• ţ se ,,'.e • ,uc. se .. , ..... 
Arta în serviciul propagandei maghiare 

Privind diforite:le vitri'T'~ Pline mereu cu ta
blOlrri noui IPrintre care ,plltine reprezin't.>\ o va
loare artistică, ne-am întrebat de unde provine 
acest număr mare de tablouri? 

Ne-am întrebat de unde vin aceste tablouri 
pontrucă după cât.e .ştim, şi stim sÎgnr,oopozi
tarii de p,iduri din Arad 'n'au cl~mpărat nici un 
tablou dela expozitiihe care RIU fost de câtiva ani 
ÎnCoacd la Pa:1latltd Cultura'~ din Ar·ao. şi cu atât 
mai muH dela alte expoziţii din aHe oraşe şt mai 
ales din Bucureşti. 

A.;e1stă onigmă msa s'a deslegat Şi facem 
atent statul rom~1n a:SUPra cq10r ce se petrec cu 
tablourile ce j'nundă oraşele mari din Ardeal. 

Desleg-arca Icnkmei estQ următoarea: La. I3u
dap,csta sunt atelicrc mari muIe lucrea7.ă epig-n
llii pietunii mag-hi,f1IX'I ropiill,d proOlt. difGrito t.fllhlDu 
de sc~knă sau creW.nd lncrJ.r i I1lcujoc rc pentru a 
fi tTtmise in Romflnia, Cehoslovaica şi Jugosla:via 
cu scopul de a fi vâtlJuh'~ şi a adtllla bani si(nă
to~i din ţările ,'o<'inc, a-i ,dur!' în l'llg-arÎa şi de a
co\Q al. face cu a!.:: eşti bani Pr(~r)l;U~nnd;l în apus 

cQntra ţărUlor vecillc chiar cu h;lnii lor. 
De altfellC!ste ştiut căstattll m;l'!-{hiar nu per

mite a t.rece granitile tahJ.ouri!e de valf'ar·e, ci le 
păs.trea.za pentru a orga'niz1 CII o;:c l'X!~f)zitii în 
Am~'~ia, Franţat, Belgia, Ameri";a ca să arate IUlllÎi 

cât de mare este arta şi civili;~aţia lor. • 
V,Îllzând tablollirjlc proa~te in tiirile sălbatice i 

ve~lnc, adună bani C<'b ~ă Or~:3nlizczle ex!>ozitii 
~ulJ auspiciile chia'1' al·e guvernului, in apus, şi a 
face proP<lga'ndă pentru ai câştiga cât mai multe 

~împ::ttii. 

Budapesta este sil?;'ură că găseşte cum-p'ării

fori printre minorit.W'te din Ardeal .a tot ce vine 
de :l!Colo pentrtt că minoritătile nu cttmpără pen
tru artă, ci pentru a servi cauz.a/ maglliartl.. 

De acesGe mijLoa~e de a lucra corrtra veciTli
lor, ~-au dat seama repede Cehos,bovacia şi Jll
~(), lavia şi au interzi,s întrarea din Un-s;aria a 
.aşa zi-se,J:orpjduri. 

t\.lumai noi, toleranti şi totdea'una teU mănuşi 
. iată de minorităti ;1~lsăm să vie săptămâllal dela 

Budapesta sute de talblouri în tară, ca să culead 
cu ele bani pe.ntru a .Iovi cu aiuborull lor tot în noi. 

ApeJ{Lm la ·scntimenteie de buni români de 
Care sunt anrmafle3:utoritătt.!eI noastre Şî te ru
găm să interzică defil1i t iv trecerea în. ţară a a
cestor fei de zuuăvC'li.· COle<:ti011Ia.r ii de <lJrtă pot 
~ă~i de.<;tule i:u.cmri bune La pj.ctorii din Ardeal 
şi din vechiul. re~at ca să nu mai importe cu $CO

pn6 meschine ciurucurile dela Bu-da!Pcstae
• 

VLAD-ŢEPES. 

'U us ... , ... • sa .... , ne' tii 

Man'festaţii antisemite la Budapesta. 
BtJDAPESTA. - La 17 Ianuarie În tjlmpul 

re.Drl5L.entatie.i operetet "Povarosi" mai multi e
hredişti au t.ras În aier fOCllTi de revolve"r şi ra
chete manifestând rusttfel itmpotriva'; ·sindicatului. 
evreu care -dt'ftine proprietatea teatrului. 

O bandă cite peste 100 indivjzi încercând să 
"'p~itrundă în teatru, al fost resPinsă de 'PersonaL. 

La trei indivizi arestati de pOlliţie au fost gă-

site arme. 

.;,<';0 LI DARITA TEA 

Ce sa petrece la Azilul de copii. 
In 19 JanlllJlrie a. c. team pe la orele 6 dimi

niata aJ,uat foc haina (,'Op[hlhloi l-oaTli Jura În etate 
de 11 anr, -oare se încItlzi'a înal ntca cuptorului 
dintr'o cameră a AzfMtti de 'oopii din loc. In mo
mentul :a/CeLa nu se afla nici o ÎlngriHtoare în a
cea ca:mer{l, ,albia atunci a; sosit ingrljjt.oarea ma
~n/l 'alră MizeTi Marica .cfmcl focu.l se apropia de 
g:Îtul copiluJui: i-s'<li :pârlit Şi o parte din părul d·e 
pe cap. CoPi,lll'l s'a aks cu oar'mlrră mortl.:1Ilă ca're 
se extindea dela închei,cturile genunchLlor pe ţn
tregspatele p,înă ta gât, In AziÎl nu se afla nici 
un doctOT În tjmpllil aceb~ aşa că oopilul al rămas 
fără ingriji re l!nedica/1{l pântl la orele 12 când a 
sosit directorul Az i1uluj dr. KardOl"> Geza. NUl !'-aJ 
impresionat 'J)tea mll'lt pe d. dr. Kardos acest a.c
ci.d,·.mt nu j"aj făont niClI o IDU'!'trare Îngri.itoarei 
Pentl1l l~cg1ijC'l1ta aceasta, ci a ordonat să i-se ad
ministreze copilului de 2 Ori câte 12 picături de 
oofernă dintr'o fiolă, .atiita tQt. ~i in t.recut la Qrdi
nea zilei. 

Desi cazul a f{)st fomrte grav, arzând mai mult 
de 1/3 din supr;jfaita COPilu!wi, totusi directorul 
Kardos nu Si-a tinut de datorinUi ca după masă 
să meargă l.a Azli[ s.PreaJ se convillRlc despre mer
sul boalei, ahia \W :'(a orele 12, în ziua llf!ll1iHoare 
a birwvoit ~~i vai(!ă iară pe nenorn,eHul de b;Uat. 
l-a f[ll.:'llt a,ClI'ma o injectie de oleu camfm:at Si a 
cl.isPlIs că da.d ii VJj fi r{nt d 1111ă mas;t a,tunci s;(-l 
tlFii fa.dl îngri,iitoarea O injecţie de oleu camforat 
d,însul nu-şi ÎntrcrnliP·e comodit.atc.a cal să se mai 
ostenească P:Înă la Azil. DtvP?t imais.'l v:lz{tnd în
R'ri.iitoan.'le di la hft1at îi este di11, al trimis după 
di"Coc!ord" Kardos ~;i vinii la Azi!; a vcnt, i-a d;\t 
i n:icctic, a nlco~rt:.l Il 21 JaI!J,UJ'rÎe pe la ord e 7di
ll1ineaţa biliatul a ,sucomhat. 

Datorinta direc!or!dllj K:1rdoscăruia ii ,place 
siî .se mândrca,scil c~i e1 este diredorul tmlli A7.il 
de "tat, era s~iJ; dea m~1i mllltă akntic ac~stlli 
ŢJcl1uw2it de hiiiat sii-jl vadrl ce;] Pllţin de d-ollă ori 
la zi. afar{l de a,ceia, trdmia S;l amInte po'i'ia si 
i}n:~\lr()nl\ S;t j'c'.ela fab, locului !'!c>ntru dres-arca 
pmCeSl11ui verh~~t incăpfl!lă se afla copiltl'1 în 
Yiati"i. PentTlll ce n'a făcut-o? 

])<ld dânSI1!l ·e t1irectonl'l nmu' Ălzil de stat, a
tund e responzabil 'Pentru tot ce Sei Înt,Înllrlă În 
ih'el Azi:\. Pentn: ce ;l tiii\1uit J.ces;t ,.;.a7,până (\11-

P;l 1l1O.;i·r!ca copii 111tti? Prohabil că s-C temea cii în
R'ri.iito't!'I..'<l rna~hiadl Mizeri Marjca va fi DcdE'P
s.t~î ceiace 1'-'1 TIll! dormea o U11g'llroa Lcă să fie PC
ekns.jEi penh'u moartea 1111\11 oopil român. 

nOam1le dtj ~iîrmani 00 Iri hw., i rnmâni '::e vor 
fi . pr~pădit din ne~.1iieTlta Î'nj;riiitoar[~Or l111gll
roici gub 1'f'>gim111 m{\ghiar fării.ra !('~i vinova.ţi 
să-si fi Primit l1edcalls;L Imcri,tată. 

Se impune de urgentă. Ca org-anei!1C ~anitatre 
snperl<larc .'>ă facă {)·datăordine la Azil-nI de cO
j}Îi care Azil !mtepo În).;rozitor din caa!Z'a nepă
s;J rit eHrcct() !"u! ll'j Kardos ca re îşi închi:pue că 'Un 
Azil S'eJ")()<1.te OOn:d:tlce .aşa cal să me'l"gi ']a oJ"e'le 
12 în cance-Jarie s.ă 'SIl1hSlCrji adele, să faci o rait·ă 
prin sai~o(}'nclc OOPi'i1or si la oNle 2 să te depărtezi 
din tnstirtJut. Acea~ta e adivj,tate-.al aoeshti director 
de când stă În·fl"llTlt.e:a institutuilli. 

Isi hate joc directortJl\ Kardlos dje acest insti
hit. Pentru negLjjcnt1. iTI serviciUl s'a făcut În hlilla 
Decemvrie 1922 o a:nchtctă contra !fui care a durat 
vr'o trei s.ă,ptămâni. AC1rze.l)e adil1se contra ,lUi au 
fost dovedite OUl martori. h-s'a stahilit vinovăţia: 
pentru Ce se mai tolerează aoem: doctor in servi
ciul statu~lul În fruntea '1.lllUi mstitut cu menire u
manitară? Să răsţJ\mKIă c,e;, in dnept. DlL-pă dati
nile creşthl]eş:ti r<:m1â't1lCşti. in.~~itutJî;lmne stahdhti 
ca: sPit.a1lul iudetan, s;pjtaihll1 de CJ()l)i,i Şi insututul 
de moaşe au fost sfintite de către preotii cpi~o
pici în ajunul Bobotezij. DiTovrort\lţ ,aq;ihllui de 00-
pji al st..1Jtului n'a aflat de cuviinţă să inVite pa
rohia Locală s..t trilmitr~ ş1 la Azi'! unde se află vr'o 
90 de copii crestin; vre-un proot cu Crl1tCe3l; nu, 
fiindcă dîroctorul dr. KardolS ,e dlc rc;'~~ia moz:aidt 
şi prin urmar·e el fl'U tolerea'Ză nici în Azilul 9ta
tului legea creştină. E de n,'Otat. d in a('est Azil 
încă n'a intrat pneot mmâTli să facă vr'o feştanie 
de .când se află sub stăpâ,nil't'a română. Şi ne mia.! 
acU'ză lumea~ că &Intc:m antisemjţi. Publicul ma
ghjal1 Va! aCuza iară jirYstit:utiu'llj'le rnmâne pentru 
aceasta neR'Hientă şi v:aaiCcentua din nou că nu 
arte încredere în institllfjunile sanitare din Româ
nia, tin lucru trehu e îTI să să se ştie: acest AzH e 
~Ol1dllS de Un director evreu dr. Kardos şi îngri~ 
mOarea CUrlj e vinovată de neglijenţă si C'l're prin 
negJijenta ei a cau'Zatmoartea unui coPÎil român 
de 11 ani e Ull~HŢ'OO;ică. R{)mână e deci numai vic
tima. • VERAX. 

.... 

jertjel. 
\'âlltn} CtLr~(j îi şivoac 
Prin v!1l(hd dimtl'c piimfmt şi oer! 

·Iloho·t.eşte sălbatilC la <101:itnri·· 
Cu chiot pl'CIU11g ~i lfu9Cuţit, 

Ve 1)13.1' '<'ă ,ar fi I,lîmslll} miilor .(le guri 
In ('are Durerea înfige un ('.lltit. 

De spaimă se '.n1ulloeă zăr,iJe 

Şi 'n ele mor roze violete 
- CUIIU mor pe sânii un.eÎ fet.e 
Oftiiri-Ie în aeri l-e tirzii, 
Când ."Qmnu.1 () rpr.illl,de 
In hall~atll1 d(' melm1iColii. 

Şima(']e {'urg chiuind 
- ~tillgilnd hllninele eCfll1llli 

ClI p\lllOj~d 1"('(' la 1 I111rik)]' -

Şi fildii l,~ iillfl( tu lui 
('11 apele JH'i'lnlD."'('11 tlll ni! ... 
AP'lj plălllăditJidl\l-lc în În,tll'lwrie 

A l'lInl'il 1I0:1'ptoa lw:'!te ",le 
~-- () nl)apt.c~ făl'ă !'t('lc. 

{'imd \lltilll:~ llIK1ă S(' "lf';1d În \',l(l 
fli'll îniiltimi ci)/d zorile, 
('al'(, t!(',.:gtlOilI'ă {'Omorilo (H1l ceată 

TiiÎll(l en u.n l\1n~' foarfec aurit 
:\ol'ld rll'llIw3 pc ~el'l'(,,,tigrllit. 
llbl' i'll fl (lf(.'1m· l,-'·al·;rlă 'O nouă dimineaţă 

1 't' preţul tLTlRi zi le ... t,ăiate din vi'aţă. 

AL NEGUHA. 
saW? & ., .. .. .. ' .tIP ...... 

i Confortul modern îutr'un dirij 3bil grădi 
LONDRA .. - Se parc că americanE oollsl 

eSoC actua,]mente Un diriiahil prevăzut de 1600 1 

:ji prezintând tot confortul mndern. 
O t,el',agă ck 100 metri lUU1.gime 'P1a!ll.ta.tă 

pomişor t, va fi amenajată pe partea sulPerio~ 

II 3.{~r\mfll\·ri, A\,~,:"t parc Il(\rirun va fi l~t de 
billC'IC pasag-cri,l(yr prlntr'ttn ascensor 1C1octri>: 
... $ 

Apel către publicul iubitor 
muzică din Arad. 

l.a dorinţa mi :mu1t()l' perSOWIle ooTi POi 
lin ueoS'lebit interes pentru frumoasa artă a I 

zicei am aflat de bine să adresăm o invitare 
neraiă uutUiror româ:tI~)or din oraşul nostru, i 
deos,cbire de gen, pentru ~-Şi da pretiosul 
Concurs la injghebarea unei orhestre Nmâne. 
'ceastă orhestră fiLharmonLcă Îşi va Începe acl 
tatca Sa. fără Întârziere pregătind un concert 
harmonic inda.t~l ce i-se va da .posibilitatea 
gurată- prin concursul facooril,or iubitOri de mIr 

Drept aceia rugiÎmpe fiecare doamnă, d 
IlLşoară Şi domn care .cântă la vre-un instruo 
muziC<'l!l de coardă, Ori fie::e instrument de m 
că, a.fară de pian şi orgă - să binevoiască: 

nunta Dire<::tiuilcai Pa'la>tului CuLhlral: despr.c I 

t.icipann tor în Orhestra română din Arad, i 
cJ.ndu-şi fiecare şi adresa. Termentcl de pre 
tal"~ se fixează Pe ziua.de 1 Februarie. 

In buna spera:ntăcă nizuinta noastră &e < 

dica. nivel~ vietii cutltur.aae din oraşul 'Jl(}strU 
desvolt3.rea şi propagarea lCed.ui .mrai f!rutnOs 
de artă frumoasă, va afla un: viu răsunet în s 
tui hthlror românilor dc bine din Arad, cere 
sperăm sA'TiHnu'l morrui ;ad Întregei societ,~1i 
dane, ca pornind dela 'un ÎnceJl'Ult ·modest CI 

suflcţLr.ca cttvenită UnUi scop atât d.e sub:ili 
înalt, ClI vremea să ne pu'tem mâl"\ldri d-e re'lU 

satisfăcăt.o.are. care ne VOr ridka La nivcl1.i 
hestrc:lol' mari Si cu un trecut străLucit. Facţ 
domn lleaSitâmpIiplt de. Înitrooere: să ne Îl' 

tcască si otele~\~ă puterile de mundl Şi de 
ca şi pc terenul cuftllral 'Să reltlşim a fj ~ntr 
dintâiu. 
PRIMUL CVARTET ROMÂNESC DIN Al 

i 
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ande bulgare frec în Iugoslavia 
e mâce/ăr'(>sc populaţia şiincelldiază satele. -
(~'fnnLI sârb trimite f.rupe U, graniţa, btdgară. 

H ELHI{AIl .....:... T n noa'ptca de lI) $pl'e 17 I(',.~ o 
!lIdil l::......~:lfă î11n1'ln1Rtă 'it pătrmH; îllltr'un sat 
li'mllii Ş.tip. în apl'Opl(>roo fl'ontli-crei ll1t"1l"ifliO

lle a S(>rbie.i. 
Bamcln a măoolă.rit pOll\11atia şi 13. dn,t foc ea-

101'. ~unt pe. .. <rte 20 morţi şi 60 rU,uiti. l'J.Tintre 

Iri f(,Ulei şi (',OŢ)ii. DU1)ji a'<X'if'a ball,(la s\l. in.ll'poiat 

~ t('1' i t01"111 bu 19l8:l'. 
~('imi·)<tf'l·nl ,{l!e i~ltor'11{l II tri,mis im,{,(liat 'pr:i

i['le ajntoaro, i'lH' llIin~;;.,1.er1l1 ,de rÎ'izlx>l a t,l"inH,\~ 
nd(lta~mW'llt .d(' s'ooclaţi ('a să î\n1lliroo~\'ă ~tn 1 
~ jamla.l'mi. 

,.. ':( • sx; _ ... .c' "" AII'. 

Printul Carol în Italia. 
Nf:APOU, - Principc1e Caro~ al RomânieI 

i S<'Jsi·t la NeaiPoli, venind din Bucureşti, Altc*a 
Sa s'a dlls lai biserica crt{)dox~i, 11nde a sa.lutat 
i3111{lsite1e ~ămâll,teşti a fost,ull1i rcg-c Constanti Il. 
Priw,::ipc~e a j):t~(I~at apoi la C21!)O di M{"nle, unde 

:Itc ~~lzd't!it dlc ducc~e de A05ta. 

I 
i 
i 

I 
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Constructiile maritime in lume. 1 
• 1)np;1 m:atist.i('ile îmtomnite tn Angli:l la ;~fâl's ! 
I,:tul l~li D(,(,{\l~l~r:ic) tona}uJ. în '0omtt:netimnca,1 
1!4!'1ezllo:l' ~ n(hc.a la sfarşltnl anulm tr('!ent Lt 
Ij ,-!tHU)9B teme, î'n carBSC euprinde şi :H·R.OOO 
"flle pm1i,rll '0are lncrările au fost SlH'POIl,dMC. 

INFORMA ŢIVNI .. 
HNlp;.whidcll·{,!l ('ofpnllil" .. lr~il1i,toal'e {I f,~~t 

fixată ]lOntl"l1 zina rli- eri 22 Iannail·i{'. l'ir('t1Jlat.ia 
t.1'(>l1'urilor fij'n'dîntl'f'l'uptă flin <'lIUz!" zHIIH'zibr 

Ill.ari, i:lIl' de:<fumhll'ea liniilO'r :nzil'pezite fikâ,n
,du-!'<e Jlu:mai <'11 'll\lll<tă l!:l'pu1atll!. parla.ltl~l1,t.a.ljii. 

dnipă <'Ibm se illlUllţă. n'au 'pnrt'l1t,;osi în lHlllllli,r 

,O:llfi,,,i<'nt. uf<tfE'1. ('il Înt'eperea ,d"lf'obat'l.'ri lor ~1 .foA 
amâ'nată piLDă d'upă ,~)'''lI'e<1 a'l'e~tOl'a în număr 
'Sllfi{'iclllt Î'II capitală. 

• 
S0Ie. "ScriitQrilor Româlli"În frnncte <cu 'In

suşi l'1"('{IOd i'Ilte:lc ei (11 COl'11eli u"l[o ldoveantu. va 
ţine în ora..;.ul no"trn în zina de 22 F{'bl'narif' o 
i'nttlrc,;amtă Şpză.toM·,{' pu1tu.l"aIă {'ti 'a ('ărei o-eaZli'll'l1D 
,"or ('eti din 'Operile l()r ('ei mai ,d'€' ,,'ază ~riitori 

ro.mlÎ\ni. Programnl {ldaibt îl vo.m :mllJnţa la 
ti.lll1p. 

.. 
La Iaşi s'a făcut instailarca dlui C. Pencscu 

ca (lil">(x~tor al Teatrului Natiarwl. 

'" 
Dnl1ă o 'i;-(lflintă ftll'io~l"ă, ('a,1I1(1I'a fral1<0eză a 

ridii('!at imwTIitatca parlament,a'ră a ,d-eputa.tului 
oomwnist Caehin, l('aT~ va ,fi arestat. 

C'alTnera frruIl'c,ez:l a ridi,,:ut imlllllitatea 'Hlmnl

t1Lllli t1.cl)tlit,~t peutrweă awsta ,,'a opus {'(),l1'tra. gll

vmuuI'ni fl'fl'!l~'('z de a a·r-ţiona (>1I f()I,ta' armată în 

tinutul Ruhr\1lI111. 

• 
111 f'Nlra zilei (le ,21-g3. i'mlivi,;ii :\iar" 1"'('

tru, TillNU' Nk'{,l:!(" Pn,gura Ion şi AllKlN'i Ga
lXfr an H't.t·ut cl!of la una din rârciumile ,di,l1 10-

! {~:l.litat('. '.\fai ÎnUTHlă a]t;oollli încB11[m'rl a-şi f:tc'C 
cfnrjtul prin ~,ni1'l~1l IlHi 1:1 '-~11P, tnrmcntaţi d(' ,bil.l1-

ŢOHa.jul în ooui."t,rucţinne în Btr<,inătat,e ,er:1(18 
1-!Rl'J.719 tOl1e. în eare înt,ra ,şi 216.000 tml'~ 1'('- ! 

"rc'7,.1.!l1tând ('on,,,,trueţ.innile ce S',aIU snc;pf'nrl\at. A
:~m 1n con~t.r11~t,ill\ne:t OCI"IUftl1ia I,;i· ,T'Xamzig-lll 
ţ63,877 tmw; It.a1ia 211.49H, Franţa 1R8,:'2!'i, 
Olan(b 142,9G9, St,att'le-Unite1:1fl.-H8, :r 1\.]1on ia. 
~3.'l31. 

tură (,\lIln (lt';11l~ ,,'om hwt 111. ceartă. 
lwlivlrli1l Nie'tl:!e Ti-mar sirnţi11Clusc (jfOll.S;Lt 

TGtahLl tona,iului mon.dial în 0Cm"tnmtillne 
.':'a de 2.390.000 tan:e. inlforior ca 1.057.000 tnnc 
,ifrei I(le record {h'll 1H13 (2.446.0:)8 toue.) 

i la c\lIvintd{' ce He !lldN's(!,~· 1\.11Jc1wi Gabor, a ""ăs 

. .., ... ...... 
In vederea începerei I 

reces~mântului fiscali 

rit ("11 <'<uţ,itnil şi l'a tăiat pc :lo{'~ta în mai TIlcll'1tP 

pa.rţ.i a~o cOn)nl:li. AllKlirei ?abor în ~tare ~~l'a\'ă I 
a t{)st),ntcrHtalt m spit.alul ]udoţC':w. Iar N ll'.olae 

Timar, 'fa,N' Petru şi Pagm'a lo:l'n, f;() a,flă an'lS
taţ,i 1<:1 poliţi{',. 

• 
BUClJREŞTI. - ,L'l ministeruffi de ii111nte I i Cei oe rof1(;Cj'.c<ază lta zahăr pentL-u albi'lle, să 

! 'R(; a'lmnţe mai târziu până la, .'31 l. c. la .pa,ssa.rul 
1 ' ! i1l ~{arttin Cziraky (Ar.aJ primărie c1<aj 1). 

j ~ ~)ret~l va f! ~Ulm 23 lei per k~r. (\~hll. ",e "a 
! 'Pht.t namt.c. lirgrnf. 007lsfo1!(tn M/Jl1IlIl1. V,

I prC\zi(lent. 

• 

ll. l'np.a l'oIl6taauin. ,t'()m~a.1' ,la puliţi~l,rlc 

froTIrit·ti\ a fo.,,;,t llHlta.t dda Timi71ara la (\~rti-tli. 
1 1. l'o!J'.~ urla tii eli lnutlHUi;l l>~!ale 1a <":ul'tu,eÎ a 

f(,,,t ayan"at c( :mi""r ,"pceial 

• 
.Azi di,millca1ă !l'a 'intrunit la prefectură iO()

lIIi.-ia ('(>Il»titnitii, În \'E'Kl(\f(:a tXH1strucţci.ilor şcd!are 

llltl·tmirea a flJ_-.t jf,"ozid.ată de dl inspecto,r ge
lIlcral 1. G(-'{l .. rg~.en. t:)'au <liscllltat mod.alită~~le 

POlltl'll eUlI".;t,ruÎ·r(·a clădirilor pentru 3 noni ş.ooli 

prilll~\l'e dc oarC' 1'IC simte n.f>'\·oia în Arad. S'a !de. 
<'il' ('.1\ ('hdtudjLe de lXl'l1"tmeţw să fie :IIDup<Cl'ite 
,din {·nnll'ill\1I11'i\.e b,{'lIevole- ale 'popula.ţ!fi. 

:-;" anwlltii din Att'lna ('ii, in urma um.ei SoP.l1" 
tinte'. Prf)llunlt~Lt:l de l.'\H't,(>~'l mal'tială kel11alis.tă) 

a Il f""t ('X'-"("ll tat i 11 frllln ta.~i gl,{,(1i, aOHzaţi 'Că au 
llVl'o\'illonat i\ol'nUl(.a gre(',aii pe ti'nlipul o<'1111aţin

TI,·i. VXe"f'utii1(l s'au Hkut (~ll tn.ată <JpllnCr.earc
T' l'C7.("nta,nt\llni png!('l şi al ('('lui it.alilU3l. Gun'r
nul grlx' li protl"l'tat pe lflllgă ma,rile pUioorÎ . 

.. 
Hekh"h'lllk a tU'eat tiLX.a. ~('mltullli ada 10 ;ta 

12 la stttrt şi uohiim!a pentru \lc)'mbard dela 11 la 
1.1 la StIUt. 

Îixa ta oficia'!' kt 
d. Vivialli, i:are 

Bc'!r~c-:)is. fiir1:d 

• 

26 C. !a Paris în loc de GCll<ova:. 
trehue să În],o-cuiască pc d. Leon 
bJis0us, nu p::nta p~lrJsi Parf:::ul. 

• 
V.iut{Ul1 pe1It~·t1. ':'fJ1niin.istrat'a Zia1'1thtj UN 

r·UNCTIO:-..iAR ~\U fUNCTIONARA. 
74t",~ m ') ... . c,., ......... 

Confiscarea averii decedatuiut exr~ge 
Constant;n. 

ATt~A. 

STI R 1 • 

(j ,;y{;nw1l grecf~sc a hotărît s:t 
tk','t'<.!atUltI1 cx-re~c. Conshmtin. 

<ss tA 

TEAT RAL E. 

Repertoriul săptămânii. 

AL\HŢI: ?llicul l';ont.e (Ab. A) . 
~fERlTH1: Troubadur (Ab. 13). 
,1(\1. ,N'{'\'!novatuJ DO'n JUl3111" (.Alb. 'Q). 
- .. \ I '1" 1I.T· , .. 1 n~_ T "( Ah A' \ J. '.,: ".~(l'\·lnm1atuu .vU'u ..,uam .) 
~A~[BATA' .. Mi,eul )!'1Oge" (Alb. B). 
:JF111XECA: .. RegiDia Nopţii" (Alb. C).; 

Jl(.a~1t'(~;1 (.'ele 10 lşi jllUll.: Mare tOaIharet. 

Din't:ţinmca teatrurh~ va repune în scenă. 

, ci. mi11ie~lrlt V. Bratianu a avut eri şi abt[ll:ri con
ierinte cu dnii O, Dobrovici, direct{)z-u,.l gcncral~ al 
lOntahilitM'i1 genera:le a statu!'ltâ, M. Paraschive

, lCU, direcrorul roenera~ a:l 'contributiilor, Z. Bra
: teSl"t1 director al .cantrihutii şi monopo:'llnt băuturi
i, i?r spirtuoase, cu tQti, directorii d.e finante din 
;' 1oi!e tiwturi Şi Cu in-<woctorli şi ,a;dministratorii 
~ îinancfRrl din tară, în chestia 11'Orme!1lOr după care 
l' ~ă se f,a(;:ă recen'sămânlJlll1 fi.sca!t în vedere'a aPlică-

rii reformei finaf1!C iare 11ber.at1.ţ.'I. 
D. minstru V, Brătianu a expU1S pe ''larg prin

tipiile sale fiscale şi finan'Ctare, a tă:lmăcit în~ele
j' ~u! şt rO'Stu~ reforttlej, S31'<e fiscale şi a d:a,t instruc'" 
l' tii a.~l!pra felului om1 să se fa<:ă rocC1~săimântl1. 

,i evallt~'ÎTne fiscale. 

In Urma dcmerSUiJ'i,l.or Marei Si Mieei Inte:~e
geri la Budalpesta, agitatiile j;r.ndentiste au înec
ht ~i tru)'Jc',c m1,·.ate la front'l:ra noastră au fost 
retrase spre intcri.orul Ungariei. 

• 

Marti sea'l'a. vechea frumoa'să oJ)Crem "Micul 
Conte" opereta favorită a .puhlicului ar'ădan. "Mi

I (:ul Cont;;;" se va reJ)rezenta Marti I~U o nouă diS
tribuţie a rol'Urr~or, Rohf.l tihttar îIl va Î'llCat f'ra'11-
~isc Galetta, ~aif fo.Ltll fieminin dna M. Horvath. 

DuPă ace.'1lStă ronfertntă a urmat o consfă

in tUire între directori şi inspectori aSutlra org'2'l1i
zării tehnicei reqensă:mântuJui fiscal ca .lucrările 

(' să fie simpliHcate şi a'stf,o! lI~llTarte spre a fi t(!r-
şi :nin>ate cât mai rope-de cu putinţă. .. " ,.,. IV._ ...... 

BURSA. 
ZORtCtl, 22 Ianuarie. - Deschid rea. - Berlin 

11{J275. New-York 53525, Londra 2495, Paris 3475, Mi
lano 1.!i40, Praga 1495, Budapesta 0202-', A~am 385, 
\'arşovia 001 R750, Viena 00075. 

BUCURESTI, 22 Ianuarie. - Inchiderea ,- Paris 
u,' 127]. Londra 908, New-York 195. Italia 925, Elveţia 36. 
~!i Pra~a 525, Viena 26, Bcrlin 102, Budapesta 7. -- Va
,. hte: '''\ard 120, lcva 115, tunti stcrl:ni 8R3, franci fran-

~C7.i Ins. franci elyc\ierf ,'17, lire 920, drahme 220, dis 
~~) nari 1%. (\.olari 193, napolconi 645, coroane austriacc 

:5, Cor(',;!l ma~hiare 680, socol 525, mărCi poloneze 95. 

f!ontm jofluenţri, qrippi .~palliol(l, p't('('IIIH !fi 
)/1 contra tllf//I'or lIn/ilor f'.P prorin din infrcţip 

orÎ n'ic('(l}ă, ce! mai bun 7('(/(' prf'I'PII/;V este 

YL\'UL FERRCOINOS AL U~ l TI EUS. 

E'Wl I'OHPdiu de supremul efect în cazlI/·i ţ]p 

i t'f/emÎr. cloroză, 1Jla.(arie, fl'iYtI/'iilltermifellfc' şi 
tl/'filă,;lp (/.('('r~tora (fllmooreo. splinei), , 

('" rUIII,tliu prpvrllfil' se !'('.('om(wdă 7a difel';t(' 
bdi ('mlr'gi()(/Nf (licit ]J(,llf!'1l (/.1111ţi. ('tÎf şi Jlelllrll I 
'0/,". FaNna:i« Th. P()TJ"!8. Arad. 1 

\'~ln~: ~~\'C~~~ll;'l m~{~ l~_~:~:ta~: ~~:~: d;l;~ll:~:;' I 
{le---tinat pentru uniformele suh:l:aţ,ilor Imq\'ghia,ri. !. 

! • 

Truba,durul se va t'C'P'l'Czenta Merauri seara. 
'R<!tut ten.orl1Jlll n va cât1tta d. Vilhclm Kerte~z, iar 
rolu:\ feminin C ... ·l Z. M,:m~al'Cta V;'\rady. 

• __ LiiIIIII'IIW ..... • •• 
CORESPONDENTI IN ŞASE LUNII 

FAPTE ŞI NU VORBE! 
Du!'. o adi~ita'e de l~) ani, am dovedit cu miile de ab· 

!olvenţl al curaulul meu 
el fac din domr~oaf •• 
tineri şi adulţi cu bunA 
voinţă la tnv~ţltul'li. 
buni coresl'lmdenţl in lim
bile: franceză, englezi. ger· 
mânll, români şi să se 
exprime uşor şi coreel in 
aceste limbi. MII de absol
venţi ai cursului meu îmi 
sunt recunoscători fl\ndci 
şi-au pulut crela o exls· 
tenţă absolvind cursul meu. 

Prof. Jean Goldberg Arad, 
Str. Eminescu No. 9, El. Ils 
• ('(,rng"l·(":·ml Pl'f)fesorjlol' ~ll1lldari kt Cluj 

t.(mnui'Hlat ,loi la ora 4: ,do a_ j -
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CINEMA. 
AOONI VUL TURTLOR fj1m istoric în 2rărti. 

Partea I. în 20, 21, 22 :}i 23 Ianuarie S,1l11bilt;"l, tfu
m~nccă. Luni, Marv< În ApolIO, t:rOld care s"a ri
diL.t din \'a~'l1r! :le rc\"olu tiei fp!lc~zc, N :i!)(:l.·,)ll, 

după ce a parcurs o c"lrter{1 fCllomcnah"l plină de 
glorii şi de măriri, Cal1\l a dat frantei at;îO eroi 
~enirur, devotati llui Şi patrhj 101', a trehuit ::ă ter' 
mine ,~u ahdicarea traR'ică. Cl! cxild 11:" Elba şi Cir 

deportarea 0a Sta Elena. Epoca a'lcasta, Qca mai 
trista pentru fr:'1nta se ,reproduce În acest film 
grandios ad artei şi ştiinte i francc;~e. Istoria ~. art:~ 

ne c1l'amii s~H privim. 

SERV;CIUL DE FODURi ŞI ŞOSELE AKAO, 
« . ., , ...... 

No. 54/1-1923. 

Publicatiune. 
In baza ordinului Nr. 220-1923 al M1nis· 

terului lucr~rjlor publice, Directiunea de poduri 
şi şose1e Cluj, se publică Iicilatie pentru furnizl
rta petrişufllor necesare pe şoselele naţionale 

din judetul Arad pe ziua de 24 februarie 1923 
oMalQ ~ 

Se scoate la licitatie furnizarea a 6800 mc. ~i 
petriş cu 685.530 lei, tratlsportul cu căruţa a M 
8520 mc. petriş cu 688.640 lei şi transportul I 

Partea a rI--:a ÎiT1 c.t, 25, 26, :;;i 27 Mere-mi. Jdi, cu druta a 6200 mc. petriş cu 260,400 Iei, total ~ 
Vineri Şi Sâmblttă bot aoesta. cu suma de 1)634570 lei. ~ 

Ofntele pănă la 100.000 lei sunt a se inainta ~ 
• 

x O SEAI~Ă AMUZANTA, c()m~l(Il,c in 5 :31,:te Serviciului, iar peste 100,000 lei. Direcţiunei 
, 23 -;H ?- 1." ',,' L','" - , ,~" '. Ia Cluj. 
m ,~""t,.~ .lhll:lrJe In " IranEl - C ne '11-.1 Sel P t 11 t'" d" '1 d t '1 t d 

A v V A , d _ . roee u mpe rUJrt~I, con lţlUfiI e e al a e e 
raza, Sa se amltZCZC 'fazan , sa ,::er~ete:te r;lcza:l- I"t ţ' . d I I d f . • 

t 1 b 
v. • t • d ." ICI a le ŞI mo t: U e o ert se pot vedea ZIlnic 

ceas. a ce era. IPfln comlCl~. CI a cscon Izhltor. ' .... t 1 1 12 J O' ,. . 
d t td ' 't V't ,,- ci' III re oare e 0- a Irect:ue ŞI fa ServicIU. 

ar .o eau'!1i:1 pa runz;\ OI' pana m ,8. ,meul su- Adi 1 I • 
.Q! • l' U"lI' t' .. . d '.. t . ra , a 8 anuaTie 1923 
l Cdl III. >,~lllnC'. ~ reng-an l ,se !JtCJ1l11 caZ~l In r () • 

oră şi ILU poat,e fi 001 Care s~i nU râz~l cu ho- ŞEf U L SERVICIULUI DE 

I 
• 

• 
hot privind ,per'~petiU~ 'lui fatt'\!' CIl strig-oii, dind PODURI ŞI ŞOSELE ARAO. 
c mire, dnd ÎSi ])~~rcie fra.cl~\ dnd trc"Ci: printr'o 
aventură llCVisat:l şi dm! par,ilerul SCIU ajl~ngc Îl! 

harem. 

PRlMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

Calfă pentrlt Cantină, "SOLIDARITATEA" 
ARAD. ST~ ROMÂNULlli 1~ Redact0r respnns3bii: LAuyeNTlu LUCA, 

CENZURAT: Dr. ·MARCOVIC!. 

leafă vipt şi locuinţll inm'!diat poate .ocupa 
postul. '" 

~0Am~,mM.~.Bw ......... a ............. =p ... 

---~--. ---_ .. _------------------------------------------
Dacă vrei 52 c~mperl bine si M I m~g zl,n l~· , 'tl~~m 
leltin IId intirzia $1 viziteaza hOU. ~ a· ,nOllUHt 

unde se pot clllUp:\ra in lIln"~ nSllrtlment nfi.nZ(lIH:ntru ţltlm'l, cnre]lU'l ~i tap' 
tie!'!, Cin'Qare ("ocng de liUtlleU pentJ·u Ilrânzltor, COIU!l'te eernte !le maRi!.; pajlUl 
din gumă. - Servicin prompt. - Cere binevoitOl'ul sprJjln HELA KRA.MllE 

••••••• e ••••••• e.et •••••• O.t •••• 8 •••• 9 ... ~" I •• a"' •••••• " ••••• • ... !'!III!!I' .. II!~U"l~'l!I'!.ilIlI' ii!!I!l!1I::.!I!IoIIIliJaiji;! •••••• M 1Il"~!II 

• • MBII5IIBiiI .. : : :--------------------------.. , ~ . !I Prima moară iiutomată cu lurbiRe i ~ 
i S. filderman :: Băcău i' i 
; incepându-şi functionarea in mod regulat :: · . : · ~ . . · ~ . . · . : : OFERĂ ~ : 
• e : • tuturor amatorilor, orice cantităti de făină calitatea _ 11 

: (-a şi a II-a din gTâu spălat şi uscat precum şi tă- :: 
• râte mari şi mici în conditiuni foarte avantajioase !. 
• w • • franco Încărcat În vagon, Statia Băcău (Moldova). '$: • ,e . • • • • _ il_. : 
••••••• ~ ••••• e •••• ~.f.~ ... ~.............. . 

• =- =: =-::E:i----;Et : 

"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
CENTRALA: ARAD (RO~IANIA). 

SUCURSALE: IN CtHŞINEU, SIRIA, BOROSINEU 
SI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNlA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprH. 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane . 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

II 
II 

BAN CAR O M A NEA S C Ă ~ Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
• A.cordă: Imprumuturi cambiale. 

I 

I 
II 

BUCURŞTI 

SUCURSALE: 
Arad, Bălţi. Bazargic, Braşov, Cernăuţi. 
Chişinău. Cluj, Constanta. Craiova, 
Galaţi. lsmail, Oradea-mare, Sibiu. 
Satu-Mare, Târgul-Mureşului. Timi· 
.'. şoara. Tighina, Tulcea, , ;-: 

Capital: 280.000.000 Gei Fond de rezervă: 86,000.000 Gaj 

ii I Se ocupă cu aîacer'i de bancă de tot soiul. având 
q I legături cu cele mai mari Bănci din străinătate. 

~~~;~j~:"~;ANEASCI\" 

: "hi potecare. 
: "de lombard (pe gaj de efecte). 
: financiazâ intreprinderi industriale, comerciale şi 
: agricole. 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari. Mărci, 
: Lire. franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în 
: cont curent 

'

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

I 
~.: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa-
.. cerile emigrantiJor. 

i
• Are legătură de cont curent cu toate băncile din 
: Ţară şi străinătate. 

: a 

I :~~~ •.•••••••• 5 ••••••••••••••• ~~ ••••••••••••••••••••• I 

TLDoanfia •• CONCORDiA·' Ara.ll;1. 
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