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Desiluziile Ungurilor 
Ce i-'a izbit mai mUllt pe Un~1l11j, i('U <wazia 

,\elllel":"luhli~Ll1rei l\in\1,mt,c, 'a f(:!:,;t Ifmptnl, 'eă \l(it:l 

j fost pr-<:'z..antJllJtă ln~ilI1i:Stll'uhl,i 00 cxtemlle .111l1g':11' 
l,' (\ăirepri!l1i(iiIIH~le (Jalstagnetto J'eprO'}Jtmtltintl111 

:a1i!Ci 1a BnJdla.po ... t.a. Buzi il'O ojl(t~'1Irt!e 'wle ,arţiîg'o
.:1orfiak~ilştl l1ngmri IÎln 100 llr.i ve.~te spnij in:llil of('~·

:n1l1 JtllJ1:Îlei î,ntr'(l evenhnală '!1\-{'!!1junl'ă :rii.z:boi,nje;i 
,rlJgauiai 'fiare i..e ,d't\~t(lalptă, s 'an l:<:p\1M){~[1alt ]'('

,(li r'. 
l>OmeI\"Illll1i le )f~u'\()i ţ,?i ;:'1 ilt'ci i.Allltlanl't.e m ha 

.:Imit încă lual I'llA:lPUIlS .di'll :pal't.ell j:!;uv,clmrn:lui 
·:ap-al', \.'llIres~a miirgimit ,d~~'!tr,."ă n"ig-ull'c ~ pwjn 
~ini"tri v1e:nÎ'p,otfmţ,uwri - ISt,at.(llIc~ l1C:-J!Joeetiy e, Îlll 

·~rnHm,i "ll,!d. ,despre iln ten Vi ilo ('i ('in tot nil p':;r~

'lee. 
}Iioa ArnLamltă 11U lSe 'PClwtC 'lll'n1ltul1llil Il~U 'a~tfc.J 

~'~. ft:-.~::rL1 rări. 
~iatr6a. Ant,ltlltă lal' trebui "ii Înţ0k·.ag-ă "itn1nţl:a 

,! ,ii'şi N'!Ul1ap:ă dda Buld,nlllf\f>ta {'ciini.sia Imi.linll'r:i 
;P ('(111.[1''\)11 (lut'e de t,1'ni :ami id-e zile ,,,t.ă I(le ,goaha 
.\",)10 fără :-ă dh"ef'v"e '0(~ '''lc'P'l:lnl':i'<;ite 'Î'll {Jl,<I:I,~tili\l
:il'at,!L ţară a Lui HO'rthy. 

O e<;lmisi(l militlhl'ă a' ~ri,c.ej :\:lltl,tntC \'<L t'1'0blli 
,<i,i ia l()ouJ şi să rpmcflc!{'ze D1j{lI'gil~ ·11il ·(lo.clarma
:0a l' nga.rirj e.(mfOl'lll traiM t.l1il·l1'Îrle 'paoo. 

Stulel{) .Mi·CBi An(,anl1:e au 110\,0(' Ide 11l1l1WU. ţi 

.k>rp!l.oo penh'u ll.-.şi ,·j:tlll!eeIU nalll.( .. !e l':'îzk,illlui <;<i 

:,\. .. ~i p'ot pomnite lm:Ull IdC~!l tinea llIohili7.':ite În 
{'rml1m(mţă trnpc' pentNl capril>iilf' \'oi 'l1l'hnnii].~ 

i 'ngllr.iei rcacţ.io!ltlul'c. 
...... ....' ... ,. *IIWIWrt _~ , .. ",! I 

Mâ!:lurl ngoroase în regiullea Kuhr. 
BERLIN. -- COmand21lrll! t:"tlP~lor fnncczc. 

Jin rcgÎ1ltlCa Ruhr a c.hemat la ~J,l1'~ pc tUI mcmbri 
':lld!j.',artul,ui minier P;("l'IIW~l d(l (,tll'hlllli, ,şi le-a ia
l!L~ la <:U!lJ:)ştinţ:t că ÎIl ~azul dacă nu vor păr~tsi 
ltltltdine.a de pân{l "lJl'um. vor fi îll~intati curtj'lor 
~:Ial'ţ.i'u;l~ şi \',)Ir fi }ll .. l('l~~'.ti {'<~1l,f<iJ'f1ll dj"']1<>zi rti ilor 
;~gilor de război. -. (1~adl)d. . 

IN CUŞCA LEULUI. 
(c<mt in:Uia re) . 

Toţi ofiţerii Şi ,so1datii se grămă·&au lai scară 
. Ii ,s.e cruciau privind la mi1liun~aJ asta care nu se 

mai PQmclJ1iSjc de când era MaLmezonul. CăPita-
111î Iiânou se ·plHmha ICă!arIC 'j)C. s.al!a cea lungă din 
'indul al doilLea a'1 căzărmi ![. 

Tocmai în fund uit .s[l!H s'a oprit la fereastra 
"e da îIls.pre <:urte. Şi .pe dnd Niî.!uca sforăind, 
:ăta sperLoasă PC !;e'::lm afar~i, cihpitanu; îşi ră
'llcade căJare :O tigară reroasă dl1IT)ă CHm obiş
,uia el 's.ă fumeze. 

Nici on'a;pll'calSe s',o a,prindă când se a,uZl ră
'~llId TI/(~te1'C metJall i.ce, pe care tn:lmpC'htl le !all'\11n 
;.asa gr[lbitd!e cum zărise pecdlottcl întrând pe 
,lQart.a ICăzăil'mii. 

l1âncu era de scrvkiu şi trehuia să dea ra
)ortull de zi cotonel:ul,ui. 

h~tâi s'a încruntat co!olH;,lul c,lnd a văzut ză
:lăcoa1a care era in curtea ciizărm'j,pc urmă a 
~rllls a zîmbi pc sub mustetile lui cărunte; "It1I~ă 
.) OOznăa tllrh,,'tvl'wi de fHncu". 

Partea 'jUCa il. fost la ~c.oborÎrc, Toate s:d
:rlele trtmci au fost (lllSC (le scări în planuri În
;linat.C\ ,Si Năluca, sfodlind, coborî Ctb Uij~l căI. 
:ând pe moalle în mjj10clll al<lÎl\!hli, C:ll un cal im
;ârâl1%c. 

Mtădată, la Gahti. a s1irit cu 'cal cu tot de ~ 
:ee cheiUiI Î!lalt de j)'atră în valllri'c Dllnărcl. L-aU 1 
,~O~ ni<;t.e harcJ5rH gr:>ei 1~1 cel~la1t t,lrm. I 

Omnlalc{lsl It. (,l~a Înă;:'{'11t !Cu l'fl j-os , T nsw;\i rea 

Opera care înfârzie. 
După at5t1ea curentq ivite în gândirca COll

timporan{t 1}C~1tru c~i 'o~Soervatori, de sigur este 
un motiv de î'1Igriio.rare faptul ,;::ă se întârzie por
nirea: unei mjşc,ld, men tă să lte dL~JI În cele trei 
l1C1mcnii de viata l)ublid: cwltură, j}()litid. şi e
,xl'lwmie,osupremat[e sigură a:1tlipra eielmente
lD.r etnice străine. Şi nu m::şcărI. i'/C Cat~e le înt~ ... 
Icgom dar nu loC putcm aproba, pot înscmna Ceva 
in această dir'c\:tie. 

1l1'tâi fiinddinici teoretic ,.:;hiar nu putem COI1-
ce!;c e!i;minaroa. din tară a diferi telor naţ ona1i
tii,ti {'1)1l1 .. ;.euitl(),n-e. Ha.r la!rhlliţÎlIl1Kl totu>-;;i eă :prin 
vre-o metodă, ce de sigu,r ar costa 'e,!1{)j"m viata 
l1oa.stră cultllr~(.ii şi socială, s'ar putea îl1f~lPtui a
ce.asta, înca n'am aaUl1s niCi În jumătat.e c,tlc a 
J)ros;ri~'Sln'!r. Nr~\i înc~·pntul ·doalr. nu l-am initia 
prin reuşita UIWr mişCf1r· ca.acesto1l Nu :Ji,psa 
'concu·rel1.tii O cerem. Vitalitatea neamului no~:trll 
(t.;to aţ.l<l dc p.ut{ll'nieă, \?red'C'.JH nni,Ic.ă :11~~i D It'.nll

ctllrcnţ~i IHI poate sit-i strice, S: Ca, prn însăşi va
lorifk:arca îns.uşirflDr noastre 'utnice va !Contribui 
la cl':rni,narea au!,lmatidi a elcmcntelor .echivoce 
şi dau'J1rJ:toarc. 

Or, q';eacc e în gând'llj~ nostru, cc.ca-ce 
trt:buc rea li Z:'lt, şi numai dccAt, cste tocmai: afr

l11'lrCa \"ita1it~itii pOPDrului nostru şi va:nrificarca 
insuşirilor JlJC)'astre intrinseci, 011rj sunt două: r
goaljJa llMJraVllr)lor Şi niZ1linta spre binc. 

Trebue S~l îiltr[\.ln in OpL11ia. publică, a..::tiv şi 

krmell,tator dc in tiative: :o)iritlll romflneSc. Pre
tutindeni să căutLim şi În faptele singuratkilor ca 
ş' În gândr(1 oamcnilnr, s~i aruncăm scminta În
creckrii în ,noi Însi-ne Şi 13 c()nştii~l'tV superiorită

ţii noastre. Să cj'.:rell1 stăruitor: rom,lniz2rea. Şi 

rom;lnizarca nt. atflt "În ziJ.e mair', Şi pentru ochf 
l'UJmei numai. NiCi prin ceeace, mai alcs nu aDe 
rost în :1lselmem·ca caZUri, .prin forţă. ROll1ânizarea 
să o impunem s1l1leteste, printr'o incontesto.i:l1!ă 

a-sta, pe care i-o d~iruiose natl1ira din bc';şug, îl fă
cea s[t cau te Sin~llr primei dia pentrll <li slJnti plă
cerca s'o înfrunte. Din fiecaT1e lU1)tă, în care îşi 
j\.llca viata, sorb:a al<lta :plil.ocn-e Încât umbla după 
primejdii ca,să-~, Încerce d,cstil1ul, cu patima ju
c~ltortltlnide dirt i , 'care 'la masa verd,e Îşi încear
că U(}r'Ocwl. 

Cu"nTIca l1cbtmi ilor lui a fost când a întrat 
În cuşca 'lUlUi leu, 

Se p'rip{lşise in .garnizoana 'noastră {) menu,je
rie hunşoară. Ne ff'tcusem obiceiul c·ă În fiecare 
;(, după !e:şirea din caz.a·f1mă şi luarea tlllcHorre
g;lo1TlC'lltard l,a hălCilllÎa: din centru, s.ă dăm câte o 
raită prin menajer;,e. Pc 1<1ngă :3\nimale\e de spe
cii dif~ritt:. mcnaiep'a mai avea şi {) casierită dră
~llt5. CC1re qc atră~ea mai cu deosebire. 

r'r~illl((n Prosz,k~, tlTI fel dle .p()!}OneZtl, mică, 
rotUit1,dă vio::1ie. cu nasul fin În vânt, cu păntl ro
şu-arămiu, N'am văzut În ":ata mea aş.a ciudată 
căutătură in ochi ca ba femc,ia ceea, 

In umbra I1;cnc'\lr !lmKi şi arcuite stkliau ni
şt'e (Jchineg'l'i. f{;le()~i,pI'illl ciLri ,<;l('lXp<.lal1 'llluco.ri ni 
şte scântei0r' de fosfor. 

Unii ser.stineHll că-şi barnă ceva în ochi, be
landnQ1ă, ~,m nu mai ştiu ce atJlume. De câte ori 
o ncd\iiamol1 Într~bările Ca sa-i aflăm ~,ecretlll 
ochilOr săi, SIC pornia ncbvllă PC Un râs cu hoho
te, ars;lntill 'i drăg~t1aş,până ce Î1H}taU în lacr'111i 
ochii ei scâllt.ectori. 

Avc:JI niste mFidieri fe'iinc, 'nent.ru care o P:J
rcc,1iscm Ti~n'sa, Graţij:lc ei, ma:llCvratc cu multă 

'''To!-; 

autodtatc moralii ş·i intelt.::.;tua,:ă. S Prin staruint;t ". 
mu\H~\ .. Stăruint,l de oameni mUllcit{)ri şi zi de zi. 
Că\:j a simti în fata ta Str:Îi'l1U1l, a'Pk~câl1du-se in 
rOate împrcjurăriliC, fiindcă îl OUCCrCliti !:'~ îl ~tă
p,im')şti în c011tactllll ziln)c şi prin autoritaka 11lO
rală şi prin oultara sllipcrioară :'la car.c- c~ti p:tl laş 
ca fiu a;l neamUll,ui face opera dc romaillzare cu 
adevărat utilă, ş: trf3lini-că. 

Iar ·eliminarea elementelor 0.:.h ivnce şi uău
nătoare,sc face !)rin mUnca clCl1'Or b1ln'. Plirificarca 
i\a rândul sllU se va realiza win hotărîrea de a, te 
mcntlulle un·j,nsau viata 'Particu\'(1/ră, iam;.1 iară, '\..:r 
şi cu partea dl'2: con tr.lmtil0 la cele publice, 111[1"0 i 

t " h f ~. . t'ţ -- J permamm il lai nos cra SI j)c CCI pervcr 1 i suu;... , 
rele ,;,ipe aJ('Jci1a, lC1a'ri 111!1l ('1'00 ~n ein>'lte <}Î în vir
tute !Cu sin~urele bllnurj, rCllmilitoare. (t. v.). 
..". Au an ." "V'a .. r ......... 

Regulamentul liberei navigatii in 
Strâmtori. 

ATEX A. -- Td('!(!".<lilllC (hn LaUOi<l:n.lH) .311lilmţă 
('ă Îu ent'!'r1l1 să.ptă'mânei Wt fi .a!(lms lin ltm<1l0i;'tlntn 
tllrei1{Jt', ~!'(;.'K'.i.lHr :;.ili ll''iilur reguJ!iH'111.Ontl1I1 ~iherii 
Ilnyi!.~:atimLi În ::';\1r~Lmtol'i. i,n,:.rAi,t, ,de Îlllvitaţ.ia ,de 
(' 1 WellllV<l;;tc f;i ,apr.oba. 

Excese greceşti în Turcia. 
SOVL\. - T)opnl,nti'a hnlg'ara ~i 't,U!"!,'.ft din 

Tl'll('i~l (wl'i(kntali1 ,::i ~b·".t1d(mia ur[{lll'ht1ă ,,~~nt.i
mul a fi pr'i~{)1lilii ,~i extf'l11Tlli:l\'atii. 1':lil';\ {Ia :\l1l11ol'i
tiî\ile g'1'l'I('o;;ti să j,a Illl:IISUl·i P'{'Ull'll pr()t'lli.~iia lor 
şi P('!lt,ru r~pl'OOilUn('a. ,a~'!:HtOI' '1~liSO(!!lţ.i'nIli. ~I,ai 
Illil'lte Oil'{!:;blli.z.aţ.i i fll:m~ţ.i(jnl(\ază In'lli1n:ti ~u~pnpll.l 
{le 'it 1)rădu ş.i ('xh~pmi!ll('\ ili(,(;"to"pllpn[.aţi1ll:ni. Pri~ 
ma. org·nniz.atie (1::.110 ('f'lmpu,;ă elin ba,ll'.1.e .d.e l~il'ea
ziclli~nb ('omam!a h!i }:I.olJ1 l'.a,ţ1a lşi ma'lle\"rilinrl 
Î11 reg'it1ilU'a (\l\,;<1Ila şi pe glJ1l1llli~a lml~nIJ'ă. lill di~ 
l'8'C1;.ia N cvr.ol(<)p. A dm1'll ::;CCOl\l 1111111(' ,eli II h'll111rle 
do amn~~ni, !'Iub ('()mnIlNI':ln~lUi O;Jlrenare '1\'l]'kolH. 
Coa de a t'f('j'<l o",t.e oom,a:J1'I\.atu. lh:' 1111 P:1'{X' onh!llar 
di11 Asia-.Mică. 'Situat~adill Tl1l1eia {'j(.x~id{'llt,a1ă 
$i relin ::\\.aff'odOIri'a {ll'i~"n'ua:1ă pmyoweu o vie tagita
ţie in Bll\lgoarla.. 

art;\ şi cakul. urzis;e!'{l o 1!:'ptă surdă între ofted 
noştri, o rivaHtate ascunsa eal,e trebuia stI izhu;:
nea:scă odată. 

Intr'o zi, pe când se forma"e obişnuitul grup 
În jll'l'U'~ ei la C3l'Ja de bilete, Tigf('sa hotărî într'o 
romi1ncască drilKiHaş de stri.cată, că tlUilnai ace
luia care va faqc cel mai mare a:ct de <:uraj t· va 
permto cre s'o sărute pc amândoj (O)\;:hii. 

Pe eân\d fie<>are 00 ·p;fm<1m '('!WITI să mnnpere 
mai -cftin cei doi ochi st6îlucitori puşi I;a mezat. 
liâncu strigă în gUra mare: 

"CiniC' .d.DrCtşt(l ~ă boa oţ1uidi lil11 {>,lll!f.ia LO'uJlmi r' 
De sigu,rcă nimeni n'a raSpuns. j,a această in

v·tatie n;lStnl1şnkă. Un rcă:pir3n m~i hătrân adău
r;ă şi CI în glumă: ,.nu, mersi, liâncule. eu .o tau 
mai hine afară, privind lelul, pr l11 gratii", La îl1ce~ 
put rj;m~ni n'a 'linat vorhelel<1ti liiincu in serios, 
toţi credcaru că ghlmeste, dar că,llitanul !iâncu nu 
er,a 001111 oaxe să g'1 ullll(\''l~eă în -'U5C!lll erTll('!a îrrn'PTe

jurări, nio1 să d'cla Înapoi când a apucat a zice 
o vorbă. 

Au cautat p'rictcnH să-I opr.ea5't.:lÎ da.,. nu a 
fost chi,p, Eu 11ici nu m'm Îl1'cercat să-i !"l}un ceva 
căci Îil ştiam că-j îl1dpătiT1;~ltca l!11 catâr. Am tr'
ImCS un Miat la fUl!:ă acas[i sa-i spue ordonantei 
să-mi aducă revolverul. 

La 11~ {(le îil1tl1'n,r('. f'C fil{'11~ 1JlTl zgo.mont in
fernal, Domnu! 10h:1'l1, natroTI111 menajerjlt~i. striga 
dis1)crat dî e' s.e opl1n.c: .. ::\sta nu este p'o:rmis la 
puhlic. <l-~ta nehnn este, mi hag'~ill3. crim·,nal". 

(Va urma). 
-------------------------------------------------------- - _. __ . __ .' 
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SOUil!.\RITA TEA 

Balada Popii din Radeni. ! 
I~,lJa târg la Va,dul-~L.re' . II 

DIN CARNETUL NOSTHU, 

Spicuind gazetele. 
l\uie rrTll1lllHlJl pl'irtl poeni 
T"ega.ll~Clldn-,.le I'îil!:n'e • Ast:lzj ~ mai mult ca' oricând - c')!Oalll'le 

g.;lCZC1o],0r d:; ma re şi mic d raj, sunt pline de fapt!.! 
diverse, Între. carepredom~nă a&lIsinat-e1e, ex
crocherWc şi turrur le de rr'ÎJld.La noi ca şi aiu
rea. bate un vânt Prcves.titor de neClPllOSCltt, pe 
care deşi îl bArl;l~im, stăm cu mâini;~ încrucişare 
ş; ne scând'l11 trocutlttut cu pMti~e veşnic ferecate. 
Ne acuz.\m unii pe a:ltii, fa:ţă de un vrăşmaş co
mUn ş,1 ne feljdtălm îmit;Je'~ când am r·euşit într'o 
zi să otrflvim SltflePld U!nlui 'paşTl1icpână ,eri. 

- Popa Flol'e..a, din RlUlenî. 

Şi 'Jl prÎ'veli.'}tea bogată 
Stll8 pe culm(' jos pe d'l'Ullil, 

fuwn.a paili,dă şi -llrati! 
P1ăt-murrile .cllo fwm. 

&mnm.l re\'ăr9at illl fi,)·('. 
(}(;rul .sfâmt al Bohotezn 
A 'J1('h('g.at argint Slllbtin'c 

J'.a'lte fal{imilÎ z!lrrezii 
Şi legfmd Î'U ghinţ.ă stl'opii, 
Bura cm'c ~l a.er joacă, 
_\ ţt',-.,u t PP oor·ba popi i 
Fire l11Dgi de promof(haei'i. 

Bolta 8.uă (111 celHl~'7l1, 
C(,d.fii vineţi - ·dorm ,a;dâl1l('. 
SHllii 111l1l1:<li eăklăl'uşa 
;\ tiinwtă ele oblf\ll{;. 

Baii' ,;nnrl ,di'll pok;(:'1afvii 
Jh'lllm dJe iiWJ1ă, făTa ~por, 
(··aleil rar :;oi cu ză·buf\:!! 
L l.:l1c',(·m~11 r i 'de 11 l' i par. 

~; 'n t"l,(·en.'a e;11'e creşte. 
,\ (hin~' it ea "n tr'o v iAAl'(, 

l'uPH C'î!lI<l şi ('lÎ.nld şopti'Şte, 

Le.g;1.nanldu""ecălare ... 

~"'<'l]lt n l'a din t reulCăt salbe. 
I ,XI IHldGl1.oe C~lir~ tlnin-t, 
Sld'pă bol ti d~ lmltll1lri albe 
C'li portal,uri de 1I1'f(Lnt. 
LilLgă rLru![u bătut (le \S;Jm i i 
rr.'!{' ma!ll~ II,;Hi !'ă 0aflil, 
\T "h~ urme de <lihwnii 
1 Iii, telf..te pe zăpiN1ă. 
L!·)' ']Xl C11'1mlna Uf1l<C\i C1l't:'"t<.'. 

Al1lcţitdB zaJ'O .ffillltU, 
Hirîn,gc fl'Ît.ul .fă,ră veste 
:-;,i 'mpiet1rit lXi eal l.\JSC\l~:t~\ ... 

N !oi o şoaptă. ni~i mI roPQL .. 
'\l nm.ai din al(hîncurÎ sura, 
V i IlO vuet ln'ng de :clopot 
T' (5 te' n1/;'mler icI-o Jl ăJd u re ... 
1,nng ii sună î!n 1]'1'00h." 

l't' ~[md el cu g-rije 8.('..Q1l1Je 

P;hcte(xJ<:1:;a ph)~'ă veche 
1 ';n d(l!";aga dolia .spate. 

~ i eu p 1 \~C;C;1 ,ri {!i-eil tit 
'-:I;gl ivit ŢIe cnrnl goL 
1', .l'a l{'.lniUă dp-<1ochttă 
)l;;!'f'tic 'de simbol... 

'" 
(",10 '11 \i!l.lC 11rude dnmml 
Tai,j Lu:mi'niş.wri rare, 
l'l'illt,r.e l:Jnpi se vode fllJlllul 
11:mtdl1i din Vllllrlnl-M'are. 
(';tl u), vesel, simte rrOC\ll 
~i .. ~aba.te OOOlItdilll reale, -. 
Ca 'rnvăţatşi dobitocl1l 
hlt! ma sfinţiei sa le .... 

T'l:!;~' bangiţ.'L CISe, 'In 1\l-şC 
H1Wlll'Cl'asă 'OJe c~t.ig. 
(X'hii-i râd spre căLdăruţle: 
-- F,rig, pilll'i1lJte? 

Strul~~1Iie .:frig 1 ... 
O. Topârc('.(l/w. 

Arunc~lm in sarcina războiului toate ne1egiu
'rr!C rtoa"ltre proprii - ca şi cum noi am fi dor
mit ,jin Id€ll~llrf\111 klli - i~u' 1~L xIlJ'.pânti Îln 1M1liul 
trecă.tClrilor roci tăm 11r!t1:zdie oomoostice IlI1elillui re 
porterr is,cu.'>Î1t, di'lltr'o gazctrl dornh.:ru de senz<ltii. 

Ziln~c de d'OSlbrikrum de tot ee e 'ail nlOlstll'U cu 
~::,cor1.tl dc a place cdor Mrăzi~: de noroc şi din 
v'oara minunata de eri, ne place să ne transfor
,mitm iÎllit'r\l'fi oomtr:LbalS }wdorogit., ('ar€; (,ine i1;().ll'u 
llrltlt prjma·s dba! şeaptesprezecea ca~ita.te. Ne 
topim ca nişte lumânări aşezate. în ,;,'urcnt, dki ne 
place să stăm cu g'eamuri!e deschise, să fim vă
zuti i'n acj'un~lc noastrE; de /1oIt: ce poartă demUmi
p:a de om. 

Aler?;[impc strilzi populate cu cea,rcanc y'. 

I'fdc În juru:! .ochilor şi a:runcăm din fll~ă celor ce 
ar VOi sftne cereeteze, !Cuvinte scurte şi îngriji
t03lrc. Ne. adunăm, el! aci ce se adună ca să fi,m 
ce mnt ci. CumIX'i'răm gazete. J)'e ca'foE~ 1'C răsfoim 
cu ~estUrt obosite, iar În vjtrinr!e librărHoj, c5.1'
We în~Zilbcncs.c sub sim!)!ru! motiv că suntOCllmne, 
pbtim însă biriari'br su.prataxă, iar reshtl dela 
restaurant ne raşjnăm să-i băgăm În buzunar. 
Tori - afar;l dl'~ noi - sunt: excror.::i, ICri mj,n a V', 
oameni Vllsiti de bun simt, t<llr când convers.atia 
delL.'1tUI'Caz~î. Pe <eoardi] patrintid. sedentari$tii 
şi trâdător'i swo,isJJtnte,caţi în buc1ti. Jllrăm pe 
ce. n L1 J\'dm, ciî vom fL ce nu Sltlntcm şi nici TIllI 

vom PllÎ(':t fi şI \lC dcSp,lrţ1m cu s~{}mot, sau În 
t,\Ccre - duo;i înmrcjurări - iar când suntem 
sill~uri scoatem ogli,nda sa n.e privim fata, dadi 
nu cumva vre-o cută, ne-a Jirătat unui ochiu di
baci :pe cel adevărat tlin: ·noL falmil~tc rămaSiC cin
stite, k atăcăm cu sniritcechivoce, iar c<Înd le 
căk,Îm WaKll! l.c Ztll11ărâm sufletul cu vraja influ
cnH!or nOl,1tstre în lumea celor imari. Când le ve~ 
dcrn t~rându-se de drdldnostru Pr'vim trUtllm
fători în urmă şi cu Încrc,dcrca oarbă Înainte .. căCi 
deviza noastră este: "t()ti Ca noi!" 

Si În fata noastră stă nc-cunosclltuJ cu bratele 
lui dte fier, gata sit ne în~hită, în tkmp ce ta<lItă 
murMiria de eri este aruncată în sarcina unui 
ideal, de a cărei l·tl1l11Înă sunt'c\m a,tât de orbif, că 
nu mai putem dc.shtşi bine'c de rău. 

AL. NEGURĂ. 
,..a "t, n .t, 
ŞTIRI TEATRALE 

Repertoriul săptămânU. 
VINERI: Matineu "Vltduval yesel'il.". seara: 

"Regina Nopţii" premieră (Ab. C.;. 
SÂMBATA: "Regina Nopţii" (Ab. A). 
DUMINECA: M81~''l1eu: "Sohrmbul", seara 

"Rcgtna Nopţii (Ab, B.). 
I 
1 , Distil1lsa subretă dan:satoa:re Băske Bal'Og' va 

I aPar<: Vrneri. în "Regina N{),prf,li" În cele mai sen-
zaţi·o\lta:leoo~tume. admiralbikjecre.atii a~,e nrodei mIi I J 

I TImti. Mare senza,tie vor :producc $i da'T1suri1~ 

ns- '$ ,w 

i cele mai \modeme, eX!ocutate de noul dansator 
) COllie 2:\ Teatrului d. Stefan IHnyâsz., V{)r avea 
! rolu~ prin:ej't)ale Încă Mi;hai Sd:lrncl;':ZY, Ţibor Lori, 
. Mar~nreta Mac1arâcsz şi Radu fnke. Bil'ete pentru 

esa'"" ."...... 4 ·at" .... n ........ l, toate trei ~lcrUe: Vineri, Sâmbătă şj Duminec;\ 
Intrunirea comitetului pmtiduluÎ national când se Vai !1'.mrczenta opereta "Regina. Nopfi", 

se pot retine inainte la cas.~eria Teatrului. 
BliCURf-ŞŢI. - D. lu~'ttl Mani<tl, preşC"dintele Azi \'i"T1CrÎ după macSă se Va! repreze'l1Ita "Vă-

partidului national U! ~,(\sit 1a BUQUJreşti. AZi seara dU\'a V0seHf' opereta de Lqhar. 
se va Întruni comitetul partidului nat'onal şi' CIt Directjll1'lea generallăl a CfR. a delegat o CfJ-
a-ecastă ocazie d. M,llliit( va expunepuncttil de ve- m4,sie, c3ire va hla În Primire CF. partictn1.arc, în 
dt(\!'l' a1 partiti~nlui relqtiv la eveni:muntele poJjti- ~,enzRld le~di de natiDna1i7J3n'c a acestora, votatiî 
':ei i11krnoC. -- (Rador). u,~ ~nrpuri!e lcvinitoa're. 

Pentru copiii săraci. 
Colect~rile " Reuniunei femeilor Române." 

Comît<etnl "RClmiul1Iea. femeilor Române din 
Arilid" exprÎmfL rnullt'umiri şi roounoşfntă, tuturor 
i:}Sti~1l1iu'11a~l~r şi per·soomeLor cariltabHe, CUTe aII 
(,hmlÎt pentru adunarea mijbat,:elor de aj1lJtorarea 
copjit'ors.i:traci,cu OCaZill'ltea 'sftelor s.:irbători . 

R1';ZJu/Jtat111 subscriptiunHoT publice şi dona
ţ tmHor a atins suma de 66.137 lei. Această smnă 
a servit pentru: daruri În: încălţăminte, îmbrăcă· 
minte, cărţl, cozonac', bombo2me. fru-et'C CdJ)ii101', 
dela şco<~'IC!iC prtmare dirrl Arad,(k~a azilul de 
copi'Î si arestaiţjlor din ,penitenciarul central Arad. 

J)onaţi!1 Il i: PIl"{'1fH"tlnr~ :3000 ~leii; Pj'imă,ri~ 4000 
ki; Bam~lX,aţio.nlfllă il\, iR(lImâJli~i 5000 lei; B:\iru;.a 
A r.a,d~vJ1;a tT'i('(ml'i 'Î'IJ \,>ll"k,al"B de 1 000 lei; Pltibriila 
{le vrij('ot.aj 20 "",·etcl'(>. . ' 

D. dr, G[\ozda, notar pubk 200.-; d. Bodro· 
.lan, Peeicil 100.-; dna Pa~ubă 100.-; dna Vuku 
100.-; d. tir. Pt'>j)nvki. prim-medirC veter"nar 100 
lei; d. B.elu 5D.-:dna Buftea, Oalsa 50.-; dşoora 
Silvia Lupu, l1[l:T\!uagjtl 60,-

Pri.11 8u7Jsaiptif' }Yttblică: 
Usta: dlu'. Jura! şeful gării, Arad 1120.-; li' 

"ta dl.ui dr. L:.~fZ~tr Nichi .~5.-: lista dll~ proio· 
i~OP V,-ltan 2,=;7,-; lista J.l1ci Tam 140.·-; lista 
dnei dr. J,.~olm .H65.-; l1sta dn~i prefect George· 
~y:u 6RO.-~-;l'i"Ul unei b:lfio,n P{)IJ}P 625.-; lista 
dllq Llc'o;:"Jian 70.-; ti.sta dşD.il'rei Tulia Bogdar 
20,~; lista doamne Pctran 50.-; lista doamne 
Fk:'ricil; Pnpovcî 20.---: hsb d11ei V. Antones.:'. 
1510.-; 1i-;ja tlll~i C. POl) (prinprcfc-ctllră) 500' 
:lei: lista tl:nCi C. Pop 4420.-; lista R"vizorat111u 
scolar, Arn,d 1800.-; lista dl1ei 11. GoMiS 610.-
11 ,·t'll d. l\fn,cu, sllb-sd de v8lmf~ 2040.-·; lista ]]! 

1 {I dnclor Liv'a Mln·din si Adr t2na dr. J'Sipravni 
21.500,---;lj-;ta nr. 2 a dnelor Livia Mladin si A 
driana dr. IsprilvniG 3700,--; lista l1'r. 3 a dneb 
Livi<l M/:l,d in ,~. A. 01'. l.snra\"J11c lS8D.-; Hst31 C( 
mitctll:'bi nr?l"i,'h'al 3?G's.-: lista hăI!di "Api 
K6z]}ontj T~lik[lfekpenztjr" 500.-, 

-Ar2,d, 18 Tr>nttarjc 192~. 

ADRIANA DR. ISPRAVIC, 
Viupr('zidenta 

l"omilefului Ret/Il. F'eJn. 'Rom. (lin ArII 
~_~c.~ '" C lL'- _..,.,AWI" .............. .. 

Instanfanee. 
Tr~'1('. 7. il nil'. pe liimg.ii, mi'nf·. Ti!} 01'':1. obi ~lUi 

.efl'll,n hWIl(h !!1'iilhită RI!('i:tr!!ă dril,a birou RP.l'C eit: 
~. mă lîrntâJl~1'piiJlă mt 1"l..*,llil\3n·jt~1t.oa u,nei ma:;l' 
n'oj o;1,meTIiÎ, ,dOri oopii. 

Pe 11ur'tCla bUllevlaJJ1dltl'llui, pe u(l1lde mu ttt'iC ar! 
eari He r1.u'C ~Il f"lta 111rrniei ~r)l'e a ~ !LI'M.a ~Ml să 
,mânp:i1c ,'wnitroooa pr.ivill<du~şitla(llille &ufi.ătOOO!l 
Î,mhrăeă'mintcc\lfl 'SI<~llmlf!lei im ~1almuriapooo ( 
vitrină. PD t'j"OfuQI!rltl !din 'lllmhra. .şi Y(\'~ll1i!C urrn~ 
răk-lall" xl i,n -pă:mfmtea doi rpnlll1lnJi, - Mititei. 

O fel1~ţ5 c rîlllJui,nte. Pe <mp 'Pillrtă o I~ 
ailhă groa.<;ă, !1ilI' ÎIll fl1'ta-ihllhiijlt,ă, !;(lfl.,g-irt.ă IaJlb 
oehÎ'lQr <Clari ·nu viid ( - {şi lek"'lf mârrmlţu1e in 
prite d{'.~eJmliund ;ÎJn ,aR'!' liUlii 6tâll,g:ace ide pÎJpi! 
oil:rbăt '\"Ol·ba"IC. V 0I1'~' şi 1{1e.'~rf!O desnădejdea. 
0ane p.are. că '\'ro.'Lsă "JIllullgă vă.7Jduhulul lU1lllJ 

vietii şi KIC"'''1Jf€ Îlnid"ll'l'e~aU'ea, 'Îm lerure 001', Jlilu 
fldn'l t.r{X'.ăwl'jloT. mi,la. S]Jllffi .şi 110fn'oşuri, 
('ari nu 1e j'nţeleg, 'Ţ)ItmTJ'lll 1(·,iTl.e iS-UJnt. Oinro ,;tă 
vin0\1at: ml:tt:t'll1:l oni omul, :d.e tl'<'l:.g'e!dll3. '9l',:'(l~ui 
fI eţ('J • pe ,00ll'e Î,n ibeZIllit IIlOpţ.j i iC.e 111 '·a onmOft' 

vne-ddlwtă ('!atldq.l l'.Ori]'f", îl CCJlll~hliCa Tun ·băi'at. 
băiat, nu miki{.()')·, îi!llbătr.~~llit, h ttiaţ.ă, ,şj pClnte I 
·('ele ee tnWilxl j'<l .m ulii 'pc {i[lll'I' o >eitlill\.lz('Şt.e ţi 
lume .~i p;'untTc "amt'ni, l'1}I. <Î'11văţat, JClumi,nte 
;ngihwliuil"i, bă.t.l'ţ~n şi ~'nl ffiltfletlbl. 

Tm :fi(i~al1~ z.i, t.1'(1(> pe aiC~'Il,~i fdlllle. Nil; i-ann. 
tl'(~hat Ini·eioebtli (line sunt, 'Il ici 'lUl1Jrle 'llletrg Zj 
zi, ÎIT\ 'd'fllmmJ la1'. - 'Il,iei ~al' 'Plltf.if'Ia ~UU1e 
.eloi (':ţ1~ii. penit1"ll !wj namcnii. :\fi-e rut;.i~le If" 
rl~ flt.'it1a tnlg'odli<o ,de !!l-oj!nţ,elf'S, Saltl poate r 
gl\lthă .şi mi-e să ajufn~· ... al'!<lISl\. 

n(;I,1,1" ,rut{ita ,~tlll: 11i(~i, .('H. l(hmă Ţ)l'i.11î1f;\'C, '}1 

,<li! l~ll1al· • .00 în~a-şi "Î'at';t, î",i tr-ag P[,l';'lii 'l11ăru 
fă'l"ă "',!!.'('Ill1otpe '~mb 1htn:bna .... bif'i('rieii. Ziicbi!l'e 

'-----------------------------------------------------------------------------------------_.--------------
D~c~ Vi'~i !iă C 1r~mf:fl bine şi 
iem~ nu i!li~n!:j Ş! '~iitează Noul magazin IJnoiaum n,·,l" ~(' .·ut nlltl'·il·" in m:l'l' a"'''·'t~:ll'·.ll~ j.iUl)';tl pentru şdnri, curelnri ~i t 

til'ri, !:o,,,al'r '0,1<:; .It, Hav!ell pentru pr'ÎlIzItOl', rOl)!ll't,\ ~el·:l.te de mllsă. pP. 
din gUIUă. - Serviciu proJmpt. - Cere b!nevoitorul sprijin BEL.\ KB.A~ 

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

IOAN KOIANECZKY 
xnagazin de site si pept. Apad, Bul .. Rege1e Fepdina.nd 9 (f.J3 
pos B.) In depozit s-tte şi per-li. fabricate in atelierul piopriu, din material de prima calitate şi se 
cumpăra in orice cantitate pentru px:aeţ;upîle ce1..e IUst enra.:ntajoase. Serviciu pro 

\ 

1 
~ 



:ahiL ('()k", dlik1it ,din ffillllltă căJrăIl11~dăroşie! Şl 
);',nă în Zlarca humă. Pâină .oooJo, 

Pc ~u.b umbI1a l'O<.l;,l!.'7l1lhui ,al'{'$t~t îi văH t.rre:ul'l 
~ilni(',. Poa.te ninJleni fThu-i mai ,,('Ido(>, ,N iK:ii roi eari 
ro adlLnnt llli)l'IlUllin eLe petll'ii lXJ.;;iti, .să fateăU!ll '8:1-
~r, niei '('ei 't1aJl-ăî:ll.bră ÎlTIlbl'e ziod'uriil~ Illlk'U'i, ",ii EIt>CJa 
;'J inf'llş D'lllJllf[lJ('7.eU îill 'mţii. 

N.~meni. -
Şi Ipoate că ... totuşi !şi ei 811mt {'Jlamenî. Sllillt 

liaţ,lL (t. v.) 
"ca Sa' ca c" $ ...... 

uln chestiunea ucenicilor români 
de tipografie." 

PrillUÎ1ll1 UlrtrnărtQ{ljl'ele: 
I Ln. cele p'U'hli-aate în nilarrl11 .,SoJitLlTi tart,(i<1." 
11, 12dilll 17 hnm~l!rie 1928, m'am millni:\.' ,de dhi-

Ida.t, ,dar yC(~~ sii mem,ţÎ'Oll'('z umele 'Ca1.lze din 
"Jri Rqmân j,j din ;aJt·e, ... te pă l'ţi n rt PlX"~l î,:-i Itla-u 
,'piii la m('lServa ti~pogl'mfi'eă, 

(''li. '~lni îmtiintc 1{.omâ'lllii îşi 'dii.d~lllt ~'t(l~}j.ii La 
"'fa,.-.tă me-l'rÎe cu câteva d!ase ])l'lm:arc, irulirÎ nu 
:,;Ull~ a!{"e:"l~'i Ilneseri,i, eiteitrebue ;să 00 şti€ ('ii a
'~'li'tă br<.\8',,!l:'i r'f1t~ l!amă dJCila {'.cri ce ,>lf) îllid(,lo(lM):iK'~c 
:1 ea, - pc liimgă q)u.tel'ct.l. de 'lllU!lIC'll fizj('ll - şi 
;:ml~.'ii, i ,1ntekl{'l.llIalăşi llJC('a,."t,;l. 'chn 'lwmă S,n Imai 
;,re rni1sull'iî. - Po 'aJ(~i elevi, patrollUII, ~)'C!Pll

':m'(~ll-i f"kt'1j kt 'HlRo,erÎ(',. - 'lloClHltflIlld ,('.(;tj lIlIall111-

·'I'l,.:.(\le '';'Î f:l.'l'ân,d ('.ot'ootJnrj lIl~Hi, ha fUtI,i i t11iiCi 
,:,'hnj(~a 1t-l'P,og"l'aifidi nu şi-o (lll'k':m Îll1l'-'1li:;<Î, - îi 
: ']oH~a ,ta IrUll7.iitol'i lac zi::ure :;.i lia ;)11 t~): hWl"il!rÎ, 
rea pntllJl Înl'\ă 1a mp&ol'i·e, i~Lr cîmd >'1(1 (~hhcl':U1 
"iml:~m 1 iv N't1\.11 de hl~'I'U :;:oi t01rdfcl("d,;ut ii O:'I:llI {~(m" 
,yli:lvi, N f\;ttiiIllKl :tlle."O(,.'l'illl, 111Ia,Ii\l1'a:1, Inu ora,1} 11ri
:.,:ţj îll1n:;\~i o ti pografj.o. lillţ1n, .că, 1(1aei'i 11 'I:lJU V(Ji t 
~i pial'il de- fnamc, 'an f'"l"t llltWoiţi a "e îna'ikt~l!'l'i 
';,1 ,a ltp (Jt~n'P',l,t,j 111!1 i. A;{',o.",tlll euln 1I10t.i v, ' 

('ei 1l1'a,i llJ,\l'lti 'păJ1i1nţi romum,i at':'iKl'ami, Clll1lG 
';n fiu al I'Clr a llIb"o],\;at 4 o{'h8R, lIllxlii, "-pun: "Cu 
:;ilt<.~a $<'ĂI]l nu f.ac ,di,n f.iul 1111('11 Imulll\'.it'lIl''' A
I ;t.:t e:a~ Idoi lea mot i v. 

:\1 tr('il,e.a lllotiv ~i coOl mai !lnal'~ este ,du,';tlmt
,il !l'f!l)~t.ci mi(',~(lrii: plumbul, - pe ,Care hmTwa 
!\Lai rj il U·lle Im u lt rond. - ·n,(>('l IY!",lof 'l le p lUflll h 
\'''e f()f;llenă lelin ~itcr!:'le 'Illititde 'L'O ,'le 'i'nr~il'ă ~i 
't' d:~iră zil.ni~, r!le mii ~i ,mii ,rit' oii ~',i ,din f'\<l' 

c,!1[Ll'C:1 r lulllIlmluli topilt lel fllallUtş illl i k elI(' ~'·ll k~. 
,;re împl'Olwăcu !U'l:Jr!Il,l piit,l''ll'n.tde în plăimâ:nÎ şi 
"::ltl€!tză ;;ăniitat.oa, c.ruul.â11lld î'l1 &':\llrtă Vl'flme tu-

" '''n:ll lol..a, î'rrvflll i:ll~II'('\li 'OIrgWlI isrnu'l11işi1\lrt,e b< r1 i 
j I.? Rt"nillW'" ()\('hi oo1ieii şi illltolc. 

Eco'l1.!'loo,tat.· eă un aOC1aiSită breJS1ăn um i tK~lc 
'mle ~.rf1,,*-"ază 'm:ai ni li It, 429':; (En urmam! tJori i ei 
'mt -i'luerim7.i, im 1lliOO~a. >etăţi i lumIi tii pogr<\1' {' 
;~ 3'i :lJli. 

Agr'-lVl\T.oa ~'OOwr boli oa.juiă in m<~!1'e 1T1l1l
, ,1ră b,;,e/.'i.l:ii ,dull a.eru'l răn al atolinl'd.J'r lele tipn
~lfi(\ um(:ile lIThtu'l1eooafloe,nev ii r ui te, n-eaer iiS i t {~ 

: :: 'll(\sănătO'll~~, <mIri Î'n maj.oritt,,\!t.e 'ffimt ·a.o,t.fe! --
"~l'p\ie fue în A1nlld <-,,ele d(YUăateliero tillOgrd

: ':ro :romilmeşti, eal'i ar putoo scrvicle model 
Pentru ca 'all'f'l:-l.t.o ,aJl.omaJiidinatolif>re să -Îlll

'ill'?X' ÎaT bolile să se 'mit0şoreze î:nt,i"(\ lll111ncitol'j, 
lr tr('bu i ,ca ooi competenţi să i-a mă~u,rile ill!O('~
'lre, ba eb,i.ar se impulle ca în Legea meseriilor 
,~ fie t3.Stid de a.rtirol-e in laeef\t 1Sell'fl. 

naI('ăaf(-ea~tă meoonie al' ,fi a1â t <1:e ,Im.flori toore . 
- {}l'\'OUiJll IMSe Idi'll articalolJll ;d'in !Chestiune. -

• ~\ifllCi ,toţi cU~egătOTii Şi41r flWOO <-,opiii ror ttipo
:;-a.fi, c1ar ,de &;Cşti1a ;nu găsim mici 19~; ()1'ilOe îi 
f~ .nUlmai tipografii - TIIU ! 

La Î:nt,J'('rba'I'Ela, că c€ se va îlltftmph'l:u j'mq')I'i-

INFORJV1ATiUNI. , 
Din cauza ,<;rin{rÎ :~ărf)ă{ori de (/</' - Bolnil! 

1JoIiIil/flai - numărll! 7l08{/,U t'ldo/' t'rt apiirc.(f. 
Dllll/inecă dillllll('(/(ă la ()/'ele obişlluite, .. 

Azi. Vineri, {'U uea~ia sih'bătoatr,ei Bot~ul 
Domn,ului - toate In~\-,<1Iazin.ele vor ţillwa ÎllIchis 
i II t l' E'-IlIg ă z i,\1\a • 

P!ră;văHi·i,Ie S;U ailimerl1lbe şi 'ha.rbi~r~~1e vor :ţIiuM 
î'n,,,ă ,doochitS idim:i'neaţ.a'pitJnă l1a orale 10. 

• 
Di'n PraR',3( se a1l'tlllt:l ci !uzinc'l\e Skoda au 

primit Un mare stoc de i{lCDmoti'~e şi va,goane 
rom~lncşti penilru reparat. 

• 
In s.cnzlrl u!!ci OrdO\1t<lntc a dirc;;\iulle\' CFR. 

mărfurrte importate din Un,g-aria var fi l)uau~ în 
prj'rr:ire de un dcle~at al Directiupei În g-ara Li)
kiish:îza iar măriuri!c CXIXl'rta1j'; VOr fi date în 
primire Cf.ungare în gara Cur Ii ei. 

• 
h "cnzu! iln"; GnJ'.n al ,.'.om~:ntlJ.me!'tllhIi mi

':itar din Arad" Cu în-;:c;j)Clrc de ,eri tOate paş;lJ):!ar
tele pontru strN' n~ltate vor trcbui S{l fie viza te şi 
(11: CCJ11CI\Utqirca pie\!j. De ,ai5elnt.:t1'Ca VOr trebui 
S:l h} \'i~~ate ~pa!)a1)Darb:lc şi de sig-ttranţa de sUt 
di:l Ar,:d, l}Cntru popula'ia din oraş~l şi judeţ,!l 
A r;l dt:It~;; În caz CO'Ilt-rar unmlnidt:a toti car' lW 

VcJr a\'(~a "';:c,':tc vize, nu VOr fi bSati si trca,~':i 

rrnl1 tic'r~. 

• 
1n lD l";:u<lric :.:, P/li di$j};irl1t dc PC ']);1-

:,'\:1', L: ,Un ll;durik IL!: lesif Ore<." din I\adaş, ,nl~te 
p n r::l ~i l!l1'tr 1~)';)ui~ori din NadClş. In Ztlla de 1 
hl:!t;;rie ':. I~,'a d:s~~~'irtlt tot din acct':nşi -p:tdurc 20 
de P~}r.::i a~ 'firmei 1()S\tf Gruss. 

.l;~lld;'!'IHCrb fac-c cercetari dar l1ân~i ,'!CU1l1 

faru. rewltat. 
• 

D, M}\'qand, prcsedintet'c rcpuh'ice' fran~c
lC \':l 'l'O'.:zida scrb:lr:1c trk'€'lkTli"irti-h'i I!!rj Blaise 
1\\"'..:·a1. c,::ri V\)r 1 cc'j·:;hrat.~ la Clairmint-Feralld 
la 8 Iti+~ Yii't:;r. .. 

La: New-York s'a deschis Îl1 cursul s:ipUtll1âni i 

trcoute' Ul1 katru Ull,gltre'~"':: în 1,->'.::u1 operei Lcxim;-

• • 
('Oi/Era iilfllleH!,ri, qript>; .'~p{l)li{)lă, 117'rrulil ri 

in c(})/lJ'{l tuiuror bolilor I;e 1'1'01'111 din inftc(lP 
OI i /'(!rl'nlii, rrf ml'1j bun frac pl'err,,!tiv ('~te , 

FI;\,U/~ FHRInUlsn8 AL T,[II III·, lI,". 
HIN/- /'('I)lrdiu d(' 811}i/'emul efl'l'i;n cazv.ri elI' 
tlnemi!'. do/'Oul., mahrÎc, frig!tl'i Illferm itcllte Ş' 
lil'li/ă, :!I' (I{'r,~lora (luil!o<1)'C(' ,~plill('i)' 

n" 'i'('I/lf':t/iu pr('~'entit' ,~r rernnuwd/i ltl. iliÎN'iti' 
bn7i u)/ilf/gio(l,~1' atât 1)(,lltl'll adulli, rât şi JIeI/fIII 
ro ]'11, 

c~ 

BURbA. 
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CINEIViA. 
x OMUL FARĂ NUME. Pai"lea IV, Bes"cga

rea cnig-mci în 17----18-19 lanuaril! in ,,;\))0110" • 
B(~hhy pune în ~f;lrşjt mt,n:l pc Va:;s şi-! ÎnciliJc, 
dar Vnss scap:"l şi Iasă pc Eobby În lOCI':, său. 
Yoss fuge în E!vctiJ fa San Mari!z, unde işi pe
tre,ce Ş NissOll eli fată-sa Gert. S(;seşte insă ~i 
B!Jbhy. Vo's J:sparc ':11 Gcrt, cărei i-a desco()e
rit h)t secretul sau. fug alll,JIlJoi :d Mill'ch. ,\u
zind N(~sson ele ,1C',C:l.sta abzi'2e pc tcmeiu <jelil t 
llii!i0anejc, ca s:t rUHKzeo banc,a;. Auzind însă cum 
st~i trc:d)(l cu filnlt~ se îmr'a..:~i cu situatia iartl pc 
ti.1l~:rHl Vo:,:s, retra~c Şi acuza CJ>lt,ra lui ChlM in 
moment:;l, d,Tld Bobby vrc'a, ~:·<l-l detjnă. In.,' ace
ste minclc de aUr se Prefac în f;:tl'~ică de ntrJgen 
şi ~~ rcstituesc toate m;~i{)al1Cl;c, .. 

x M()Al~Tf.A OBOSITA dramă ÎIl 5 ade În 
19-20---21--22 Ianuarie În "Uninia". Istoria alCC<l

sta este una Jin cele mai fanta,sticrJ lC1!:end,e re
Ijg'i(Ji,11-"€'. 'MoaTt.oo intră 'Îrnt1l"O eâl"cil\tma şi in ('.11 

sine pc idcahtl unei fetite. raita il ce.rc., d8lr numai 
sub conditia acei..'l. i-se promite a-I, avea dacă va 
ll1,lr'.ta'i ia viata a trc: Ihnninl (vieti), Nu poaie, iu
hitq\moarc şi luptând În olar P;; pJlmânt dup,l 
f cri;;j pC, m'~"re şi ,ca şi llltmai În raLn îşi revede 
:tdorahll jdeat 

' ...... ................. 
CORESPONDENŢI IN ŞASE LUNI 1 

FAPTE ŞI NU VORBEI 

., 

DupA o aclivitale de lu lInl, am dovedit cu miile de ab-
Eolvenl1 al cursului meu 
el fac din dom"l~oare. 
tineri şi adulţi cu bunA 
VOinţA la t n v i:i ţ li tur A, 
buni corespendenţi in lim
bile: francez!. englezii, ger
mână, români şi să se 
exprime uşor şi corect in 
aceste limbi. Mit de absol
venţi ai cursului meu Îmi 

I surtl recunos('ătorl !ilndcl 
, şi·au pulut cre ia o exis-

tenţă absolvind cursul meu. 
f 
~~ Pref. Jean Goldberg Arad, 

Str. Enlinescu No.9, Ei. li. 
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CENZURAT: Dr. MARCOVICI. 

,.' O a luat hotărîrea că până la 31.. I a· n 'U. H P i e % 
MH89 
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,~ 



t 
• .. ildllccm pe .oce(l~tă cde mulţumiri prie-
· brl1!or, nrnosctlţllor ŞI tuturor aCeIOr(T, cari 

au căutat să ne nl!Îl1grjic şi S .. 1 ne aline du
rere-o nC1Tlăroinitc:i C<l1JZdtii prin mOdrka 

" scumpci şi neuitatei no(]slrc fiică şi sore1 

Horlenzia Roşea 

~~ -, _ T _" ... 

SOLIDARITATEA Vil'crl. 19 Jal1UJi Ît: 1923. -
C 8 tit i si 

, I 

răspândifi 

F'4"Ul!lUH'.ftU&." .. - I 1Gr:;c~~jgâ~~~~ _~~ iti 6e~~==~~~~~~~~~~~e~E~ ~~ -~~4~~ 

1- Cel. mai modern i~Sltut tipografie dm Ar:d I ~ 

• fost invăţătoarc la şcoGla din str. Oiti.!Z, 
adresdl1du-ne Ctl vorba S(H.l in scris con. 
doleanţe sau (fU pcuticipl1t \(1 înmormân
tare. f",\ulţumim părintelui l\\arsieu din 
MicCilacc1, dloi profesor LiPO\'dl1 şi corului 

...; (:ondus de dSd, ca!'j au ti1wt şei si dea 
Il ton cursul lor !-:.! C!~'::t'irecl ~erviciului f~ncrctr, I dnilor revizor şcol(lt' [osif Moldovt1l1 şi di-
~ rectori Popovici, JivulesclI şi Leuctlţa şi I 
i întreg corpului didactic cmi au participat 

l~i!~ G~ i~ i', !] 
I • U 

I.i I ~. la Înmormântare. . 

I Văd. Măria dr Roşea . I 

8 
«» 
L 

~ .~ 
1. şi fiicele Elvira şi Georgina. ; I 
tGJmiJVT' FiI':!U~,z;~~~~~~ I I.~ j 

DEPOZITU.L :F ABRJCEI DE MOBILE 

Victoria 
Palatul Neuman, Str. Horia (1 Szecbenyi) 
Mo1J:le atât de cele Simple cât si de cele 
mai moderne au PREŢURI :FOAR.TE SCA
ZUTE. Vi-202. 

I 
ID 
.A. 
R 
I 

~ ~ 
~. . Il~ 

~ 
fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma- r~ 

II'· şini din străinătate şi patrie ca: maşini de li! 

] cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi ma- ~ 

1 
~--------------------------- ~

I şini de vărsat clişee precum şi cu cele mai ~ 
!,i moderne litere, primeşte spre executare tot 

De vv'~nza .. ~e 
Masă pfntru dormitor cu patru scaun~) Ifmn 

de stejar 

Str. Sava Raicu No. 62a. (fost GyOrgyutca.) 

A 
I 

lE: 
A 

felul de opuri, reviste, foi, olacate, registre, 

~ 
tipăT Huri pentru autorităti, banci şi so~ietăti, 

: precum şi invitari pentru 1ogodnă. cununie şi 

~
' pentru petreceri. Anunturi fune brale se execută 

,1 ,cu cea mai mare urgentă. - Serviciu prompt. 
· "1 

~ ~ ... ......w:aw 7 •• ti k ~ft.W_! 
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~' ~il ti .... -sm- :' "VICTORIA" 
INS11· -f-1 llNI~· INSTITU r DE CREOIT ŞI };CONO'IIJ I CENTRA LA: ,\ RAI) (ROlllANU). 

• 

~ • .:Ş~ SUCURSALE: IN CI-HSINEU. ŞIRIA, BOROSINEU 
~ ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNiA). 

fi 
• • • 

1N CASELE PROPRII. 

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

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
-'\c'}rd 5 ' In)tl"I~T';!J"'i "a"'bi"'le ~ , .\. (L • }"'. _. L." ... \ .. C 1 ~ i 1J a + 

'. .. hi potecare. 
~-' ~"1' ~ .. de lombard (pe gaj de efecte). 

li·, ~ financîazâ intreprinderi industriale, comerciale şi 
; .~ agricole. 
~i Cumpara si vinde monede străine (rrollari, Mărci, 
:i~ Lire. franci "~,; alte valute). 

Sj(J PRIl\IESC CU l)R~T,~ URIL}J Il Prim~şte L!enuliui spre fructificare pe libele şi în 
Q cont curent 

CEL E 1\1 A 1 AVA N TA ,J O Â. SE L1'- {l4.,· Primeşte bctllt d" i1 America ca depuneri, ori pentru 
~ ÎllIIlanUare partidelor în Ţară. 

SOLI~D A, RIT 1 rl1El' t .. ~,,..,~.;. Efeptueşte cOlTIi~iUlli Drimlte din America în afa-_ l:l. ..L -1.. s ~. cenh' emigrantilor. 

ARAD STRA]) " RO'IA~TU'LU'I "1' ~;~: Are )Vg~~tUt:a d~:c()~t. curent cu toate băncile din 
• ~, .L~ ,J n a. "f*: 1 ala ŞI shain~WCle. 

;~~ q~ . ' . 
~~1-~~~. ",.:;,"~,,~,,~-.'';;'''''~":''''''=~;'';:;il'''Î'"~'~"~~'IH.r.qri~illl"'fl! !Ît~~~~'~' '\ ii:", I ~ ~- - . --- . -
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Tbowrafi:a "CUNCORDIA"Arm;~t--~ 'l"". --


	Solidaritatea_bw_204
	Solidaritatea_bw_205
	Solidaritatea_bw_206
	Solidaritatea_bw_207

