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sOJrtei, . a fost tâwâtă din negura vremii şi pe.(ls<::ă dreptul altui popor pr:n ;a'stiei de 
până eri de un singur popor din Europa! n.\.tjloace. S\w puyut ,rapi drepturi (prin iorţă, 

Trăim În Aradul dela 20 km. de graniţă ; No!, Român:li. t~e,bue să tin~m ~earnă de ; s au putut st[lpâTJl popoare cu ·putere.a~ -dar 
şi este rraturaa ,ca ag':taţhle .,.Ungurilor c.:ilri ac~as;t~ st~lre de SPlTl!, a co~ncet.aţe~llor n~ I ~tli ~'agasit pâna astazi nici un mijloc să se 
nu .se 'aestâmpă:ră" s{t aibă mai mult răsunet , ş~n alatun de ca're t:ant:t: sa l~ Iertam un Vl~ I ni'VlJ1g'a ~:.n p0'lpOr ~~;Irc <lIre de part~a lui şi 

. aiCI, dar să găsească şi o mai puternică pa-o : p,erdut dar care mal mlJcşte In suflete. Tan dreptul Şl fO:;ţa, mal o:,lcs când lorţa lzvore~te 
rază în sordaritatea ş.1 bUl1ul simţ alcetăţe- : p~ .drep~tlfl ~~stn~~ să nu ~le arătăm ni'C:~' ură; d:n drept şi nu dreptul din forţă! 
nf[or. I11CI vraşma?le. Sa ne dam sea,~a, ca mal Aradlrl dela 20 km. de ,graniţ{t, or3.~ul cu 

Există o oategor.iede oamenL care nu' U~CI: se ~vor l~ltoa~,ce Clipele dela vaIe~a,munte, o populaţie in rn~jaritate maghi,ară, este îm
trăesc decât din ilZital~i. Aceasta! \(;ollstitue : ~ccat sa mal rC\le la ce a fost, vech1ul stat 1 pltintat într'o reglune CU1rat românea9ciL care 
meseria lor, :p1i.inea lor de tc'ate zÎ'l~le. Toţi unga,~' > ~ ,,~ .'. i-a d:'t şi Îi drl viata lui ccnner::iaifl Şi indus-

,nteresaţi - cei ce alimentează cwrentUili a- i . 0: :n~<iC~,~sta conştllJ1ţa a dreptulu1
v 

no- tri<i~'a, de C<llre nil' s'ar putea lipsi fără ca în 
gitator ventru meschine interese politice sau ~tr~, ,sa :~Ivclam calea pe care t~eb~e, sa se viitor scurt sa ajur:g,î. un oraL) mort. E! eSte 
d ă e' :, . i " IiI de. taca lmpa~area. pc care trebue s~ g~lslm drJ~ i tot atât de neces<~\r satelor româneşt;. car::. all 

. e pung , .c 1 c~ Iau .arg nţ.1 U, u al.~ ~ltr~ gostt'U ŞI Încrederea între tOţi fil 'J.lCestcl! . . ,. 1 .'. ,,' •. ..,.... 
a duce traIUl mlZejlabl1 de carbt CrDncamtori ~. r ' drepturi asup. a ,111. un dre.pt din trC:'vut pelHl U 

• - ei nu urmares.c decât ca d;IIl netraLUIl con- , tarI; ~ ~ ., ,., C[l fiecare car~llnidă din d s'a plkltit .prin Sl!-
, l'l 1 d le ,', I ~ • f ~; fara rredent;sm - deşl~est sermment 1 doarea 10" prin negoc' "rea rooului muncei 

, naţ:onabl 0J~ vor l' <:: ~ a cctaţ~rlle, sda-ş1 ~ ~~ca . nici ,nu există în sufletul Românului - cu 1 lor'· ln df'~P' t in vii~or Il~~luru a-şi putea ~cur-
o tram u ma pa ltlca sau un lSVOr e castlg.· t···· l' - ţII 1" It ~ v . ~ I 1 I 1 ~ . '1 , 

'. ~ v. _ ..' : pa notIsr,nu' I~ l~ ~ysu, 'Ul Jn~na ; sa cautam, ge prcdusck, drept isvmÎt din ma,rele prind-
, rrcbuc sa recunol3ştem. ca 1ll sufletul ce- sa apropIem ţarcl fp nOi adevaratI. I :. ~,: de t~; ! 

_. 'J ' , ~ ~ . f : 1'· A v' ,. p,U. ne·\oa a rdl . . laţeuli or unglan, - care pana en ormau: Il ll1teresuL Insa, chIar al concctaţenn!or i 
. .::lasa stipân;Walre în ArdeaJ - prind repe(je noşvri unguri, să căut[lm să nim1cim or\:e 1 A r;Jdv l

! este plămânul prin care l'l:sp;·rEi 
. I 2'-i5 mii de români! c~ceste a~~hqii. Chem~ţi la o. AVi~lţ~ ,de _~g::tll - ,agitaţii ,~a'r~ v2n de pe.ste gra~:tă s!~ ?e!~l 1 

tate ClIl!\;.!ilcntul rOll 1 ţJ·l1esc. pamt UrI caiul lor duşmaI1l1 dmnauntru Şi care tmd sa mfarz e I De a:,)eea Ari1duJ este ŞI va fi to(:dc~Hl!la 
lÎe bata'e, suh un drapel glorios, d]lf c'He: ora înţelegerii şi ~ă toarne veninul în 9U- leg:lt de ţara nO~lslră! 
până eri nu era al lor, ş: sub o oq;anizatie de , flete. De aceea trchtle ca toţi Rom,î.:d şi Un-
\tat ~mpus~i:. în, d.1ip _ fire~c, '2ol1forn~ (plri.'n'ci~ \ Alături ,?e. noi" în a?c,:stft' oper~l, ,trebue s~~ ! gurii cu bun simt Sfl ne 1111~im pentru ac !nrma 
PIU'~lJl demol!r.?\·\!c .l! vrcmllo.r, ~c .n~tltll1',:\J.1 ce~ I stea ungl.:li'l1 lntcl:genţl ŞI. cu bun sImţ _ Şl o fak~ng.~l de care sa ~c sdroheasdt orice a
mal numeroasa -- cne, dlO t-en.clre. la nOl I sunt destui în Arad. Ei trebue să înţeleagă o gita,ţii sted .. ~. Trchtlc S~l înţelcg-em cu toţii 
ţste covârşitoare. -- UngTt'i t1U pot uita. sta- şi 'noi care este intcresulconnaţioflru!:ilor lor dt numai din armonia dintJre noi Doate esi 
tu'; ollgarhk.' ung-ar. în" carc şase milIOane de . şi că orice agitaţ:e şi ură semănate în suflet. buna starc·::i--rutu!lH·. ._-~,~-~~-
Ungu'ri dict:1u la o pCDulaţie dealt:.l [iJ1t'ona-l face mai mult dw populaţiei maghi'are decât -S~ldCSI)~t'(uTm~ş-;-s~\ ()\Jo!im IJ'e agit~1tord 
li tate de ~rei ~ri mai nUiI1?ro:s.~l. , 1 celei r~l11âneşti. ci pot~ vede~ ela! ~~ ,a6em~- de profesie! Srt aducem ta bun simţ pe naivi, 

Ca OrIce himera, ca f:lr:ce VIS. va dlspa,re : nea mijloace nu denota decat siabIc1une d1I1 iwr pc cei incorighili sil-i 11'dcp~lrtăm din mij
incetui cu încetul şi aceast[i idce - ram~~~ I·~~rtea celor care le î,ntr:buinţ~ză. ~agitaţFI,c 100\111 llo.'Stru ca ncriculosi intereselor obstesti! 
şiţă a cVllhli mediu În c]re ~omncau .. rcgJl I" wnd arrrt.a celo~ ~labl,; ca nu s a .Vazl~t l~n C. B. 
i1ll p(jpn:trdc ~.- CaH? rri.ntr lin c,:,;Jr1c1u al exe~nplu In toata lstona ca un popor sa ru- ___ _ 

- ---------~-~·_-~~----~-I~-~~-~~ ~--------- ------ - -~------ -~----~- ~-~--~---~--. -~-~--~~--- - ---~-----~~-~-=---~----~-~.---

SÂMBĂTA. sa; iar maioama, ;;::a Î11tot(j.C2\uua. din pri.cina dli~ A! dra~ ~.at(}n! It .f!,dl1.:e mact[~ma din oJ3ia 

- P·mgmrmt. dintr'o .~cTisoare -

Blliea.tpJt~ ~"C Ul'lIl('ază 'uneLe lh111ă alt(jl~' şi '1I0l 
lJl:!T1'l'â'n<i usenltiîlrll ;h~v~nlll'l pc ('.<1ll'el1\i ~I l)()"effioa 
tata: 

.... "ş i UH.pUJ('.e s',a d,u" Tot.o ·nlc ·i~;t s311'n<bat. ,mâna 
1l1iUllWi şi"1I rugat-ofn1'mo..'l: ich bitte oohon ,U!tll 

Pardon, 1"11 Luat Î'mpruratuI ilJl I\'.răsura lui ,de Jmr 
~i s'a dus cu c.l în târg _,i li-a c\1!mpă.r3it o chi\'ără 
hll!llHXI . .;ă cdc am!', o~:tbi{' de a.l'gillt~ U'naaloe 
~h frl1:lfiQ,;ul - de..;l intorci de urechi ;;ti nm!hlă 
sirugur ~ ';Ii o l'u!tJie .ma'l'"6 Ide hm1î'baa'lle fOl1Ld!run
te ..... Il ....\ pl,,()lil:pe de ,rrâ l'şi tu 1 bM'lIl1 u1u!i ,~i al 'm(,18ei, 
,~ ţ)pr'Gşt{l OAAit1 ie l.a poartă, ,sumă t)l'Opoţelu.l la 
iI'.ară: '. C<"J'COan.a ma're"! - şi pe u~a ,su.rfrageriei, 
lie~('h isă până ~a 1) ă.retede H1lllma Leaul'Ca, int,ră 
ll~.osbuni,t'a ••. llimaia", cum ·ii zic.(~m noi, pu1'
timd in brate pe BijuJică ,şi sprijininoll-se ·nc..() 
fată p,a de t7 <mi, "ll-omniC>ll lu llÎmaia", 

Ne scu!ă'm cu totii în DJcinare şi C<i'rc mai de 
~are vrem s[l"j owm se a lblll; dar Ca( ne roa~a s,Î. 
~edem şi, trcc<"tnd pc la spatel.t: nostru, se al}lea-
câ de ne Sarllt[tl}t~ obraiÎ,l~l dro;ct, p'e obrazul 
slalU{ si ~voi m~rg]e de ~-ca·scază PC un scrrtln 
adllk" cu ~raha. între tenta Si llklma. 

Noi, :..'or!ij, nu mai putem sta la un ''ac de 
~tlC!Iric: ne învârtim pe S;;atmle, in ti,lHll,m mân:jl.c 
cerând Pe BijuHcă, r<ldcm hatându-ne ridoarcle 
il\: sub mas[t; şi ItcJinhtea crc~tc, creste j)ânâ 
~e se a'ude ~laslf:t ll1ct~ulk a'l ll:ada:mcj: .. R\lhig-! 
"Jnst..,". când ne patolim, 

C3\ in tnate Sâmhcto','j din timpthl k·l~nei. (l

,'fl)Jl la masr~ g-datin;\, l)r~\iitlLr.a fa\"orit~i a buni
~hii, Care-şi aPropie s·.:::wntLl $i mânând si dân-

rerilor dct dintÎi: .,EdauJ)c111 Sie mir, gn~idig'e de aUlturi ~i a~eaZ:l cartoane.:'e pc mas.<t la locn-
Fra:u,", cere VOe s'o Lţuepc soba Ca ~ă se îndll- ri1c ,,:l1ycnÎlc, fis;arc din !1.oi s(ând I'a nlCeI~!:ş ].oc 
7.CaSCil, pe când noi ne dăm cu coatele z,îmbind ~i ju~ânid pC a,ce/i·~a·şi C3,rtDanc t.9tdcautla. 
şi aşteptând S~t auzim pe tata ŞoPtind bllnichii: lnaint.:: Îns;l de in-ec-rerea jucUilui. Pârslc:t tre-
"orz pe gâşt~·'. bue să rocite ~ vlczic ncmţească <.I<n car.c bU:lk:a 

• nu Întelege nici ·altâtic.a ~ Oare întotcl~at.il.ta se 
După mC:lS[l Clt t()tii în Saloll.aş. Inchid ochii ispraveste în acehş chip: !Copilllt se încurcă, ma~ 

şH revăd. In drea,pta: o cain.cwea şi dOUa jeturi. dama îl Mrtue.şte ca sa-şi adu,că aminte.. până 
intr.e p'Ortr-cwl bunicului şi al bu<nidlii; pe Ica.na- când ît p(}dideW~ un ij;llâns amar şi fuge în bra~ 
pea două perne cusute cu l}<1nă: pe U!tla un cocoş, te ~'â .. nimaia" ca s'o r{)<lJ~c .,să-i cumpere aNă 
~)C aHa un c:tne- de v • ."ln{ttoarc; În stâll~a pianul. ma·damj". 
an Pj eYel CnDrm; in In' !loc, vest,c un eOW1r roşu, La joc strigăm toti bilele, afară de c~1 mic; 
Imls.a rotun:dil. de marmură 'rosk şi jur Îm!l)f\;jur si i~lcem Un haz nespus de tata, care le striga cu 
seu,une îmbr~lcate cu petiente de matas:1. a:;ezate cilldatcnli: .;Y1coşa(ii" in'jo,;; de ,13. "iacaoa şi 
si CItiSlltC !Cu măestrie de maim.a. mantao~" în loc de 77. şi ,'ar nespus ne iI11ftmnăm 

Ştim din3,int-c ce are $,1 facfl bml~ca într<.lnd de mama 'Care le jo*'ă in gând. 
in ~a~·()naş. S~ (}plX'şte în PraK Şi suspină privind Uite si seriozit·at('i;l comică a madamci şi Sl\lr~ 
portrctu.·! bunicului; îll,aintc.8~ă :pillt.t la fereastra zcnia bunichij care îlltre~ă necontenit: ,.şi ş.ease 
cu ~l':Jri. ca sii la admire, însotită de tata carc-i OI, şea\)tc. maica?" Uite şi eleganta cu Cairc mama 
drl litmuriri, scoate llumerile dillPtrn~ă. cu m,ln.a-j albă !aC1r-c 

_. Mam;\, să-ti SPui eu de ce nu le mcrJl:-e tot arc un inel ClI pia~tr{l albastr:i ca cerul, 
as;); de bine şi Pl,lar'g~}J1iHor dumitale: Prea le La nouă -ceasuri şi jumătate. tata se \tlsă cu 
uz mult. Ia te uitii 'la ata'}ia asta. !'.caunul pc spate, ca sA p::J.ată vedea c,He SI}llTle 

~~ A~}rD\}()S, mam[l, ştii tincraq'a aia a mea pendula din odaia ve'~ină. 
vhillia cu a!h la mjjloc? -- Hait la cuk:.uc. 

- F.i?" Şi după ce Jj\!'-am săruht rrdna. pI...>c~tm Îl1i<;o~ 
-~- Am jJ fcrdl1't-o, s'a llS\.',at! tUi de madama a\"fl.lld ~eC"arc. printr'o îMiÎ.mplare 
~o - V'!li de mine! .. -.:lrll111itădc ta ta. au:iasi sumă de bani ctl.ştjQ;a ti. 
nupă c·c a privit l:I'no toat.e fk)rilc. după ce a . • 

i'·r;rTlit toali': desluc:jrj.l e, bUlli':a se Întoarce. Se' a- Tn odaia· c{),'}ijlnr, îng-enllnchiati !)C pahrilt 
,-e:,â ]lC -:.:rrn:::pca Şi [():l~{\ ţ)emai1tl.a s;i c~ît1tc aşezate la r,lnd, zi(;cm În cor hwinte de d ne 
Cf.'\'U CJi :-:'~1J jO:1ce ridkhiile; şi 110i. ricfchii''C. ju- cu;:,;: .. Vate r Ul1Ser der Du bist im Hil11111CJ.." 
C:'1n sub ochii plini de drai;d:::te ai tatcj si ai h\l~ \)~!1aintea fl .. 'l':irtl\ p~t c un Sdllnol Cl! rufe 
nchij şi suh ai madamci plini de grijiI. pf\nil la 211r:llC D,_'lltrll a doua zi, .. Madama- miq{)rca~rt 
:'C;)<'t~1 l11t{lrit. pentru J.ot'1n. l;qHld ,si SI.! deshrac;; În:,'2tinel şi \'isiitoare ... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PpeţuI unui exeIn.pla-r 1. L~ ...... 50 bani. 

d 



"tt. '1. 

Semne bune. I 
1 n ajnnllJ vtao.'rn1el ae Cră.cinn ~an "director al 

lj('culul •• )rDi~f' Niroal'i\" 'Il avut f{lrieita inspi
rat,it, ';'11 j'mpadă oltwiln·r lj,."te ,de I"IlJhPt\('1'1pţJic 

l"li'll t nI a ('010('1 a han i 'Ilo('i('{'("a ri fmlKlă ri j ll'Illl i 
('ămin elevilor căHHori !;oi ('l'('\'ilol" lipfliti !Cl<l,mij-
]0&('1'. 

Apelul din fI'U'nt<>i! lifite1<)]' {'011lC.€IŢ}11,t intr'nm 
stil (X)nl\.~i:s, ffllwi'np:ătol' şjflemnmtdedl VaŞ\ile 

Goldtţ a a. .. ·nt un mare efeet. 

DUl'ă rîite suntem j,nrrormati. Românruşii 110-

şt,ri, fi<' ,d('ln oraşe. fie (l('la !'late .şi, sllrpri11zăitor 

ohiar lunel(' minorităţi. au .dof:IChis bucuros Ibae
ri1~ pungii <'8!'H rontribne la întăriroa şeoali'j 
l'<lJl1il'11f',;,ti în Arn(llll dela mUl'~inil('de A1111,'; ale 
ţării. 

n:n aeea'fită mwnjfefit,l'l'e cII(' jel'bfă. pe altarul 
("'11 l.t11 rei 'llP-l1m 11'1 n i lTlo()",trn. 1r('hue fin i'otespri n fl,eml 
lămurit o idre .('.,'\'re 1H' intercsează. a'Tl'1lolne. că 
Rom:'inii do 'aici, ştiu "ă i<'l'tf(>a~eă (llin onult. pu
tinul. ('Hl"('-l a~l, pent.J'l1 fr.eal'oE'le de en.ltll'd'i Ulla

tinll;t.l:i ;;.i "l! ~l1ntyrf'(lnici a ,,'ta aliitl11'i 011 Mi 
din \"(>('hj'\11 R\Ig'at, ,c,'lri au .(·.1i"i,dit 2000 Ini' şroale 
l)e s(j{o,-,ţua1n l~r. C11 toal't.c puti'ne ajntoRre lOf'>ht 
f'taL XI:' hn:C11l'ă 9J{'(',~te f'.emme d€ iuhir(' d>c' 1n
Imi'nă. mai al(>~ a::;tăzi. în t.imp'l1l'Î ,aş-a ·eli('. gr('le. 
Ţlentrudi ,,'il. înţ,(>le." dE"; toat:; &nfla.T'('a 1"<'lmtllloai!'!ră 
mimnn.af.111 gf'st. al il1ni VafiiN·u. <,a'l'C 18 o"n,a:f, 12 
rrlJoi,lioanf'jle<ntrn fonroal'ca nml1 <'fumin pen1r1I.~t.U 
!drnţii din Bn!C'lllt'eştj. 

Tot1J\,:-i, în aicf'a·",tă luminoasă lmm1l'ie, a ~ll()oa
::;triL rlltrnn.fl râ,t(,,'1a. l'azr (}.e('):~:()i;::.m f;tdlmt., !toc
ma i (j1i n ŢI.f11'tea. 'acelora oea,NJ ar fi pn,tut fiii (1-,,:1-
n{trnil~'11I'at dil' mll1t., şi elim par1ca nlt01'..'t {','ne au 
co,nf.11wbt acoa,;:.t.ăeo1octare p('l)Itrll şcoală 'CU o 
{'eJ'~itol'le,i mn şi-1ll1ll dat spa,mă că f:uc o ffllptăna
tt()nală. 

Viata ~i (~J1ttUl'a l]()\a,~t,ră 00 va afirma m,n.mali 
p.r i TI ţ<. .... lll ă şi A J'lricl n 1 tl'ebue &ă fip. mîmo ru că 
în:(,re fiii 8ăÎaln rC'ŢIrC7A>11t.alTlti ,df'!<t()im1ci ,ca,I'n 
an~n~ mmD~uti - nu în ATfI,dni1 il1'diferont - ci 
afllJl'fl in t,olli(,ă Ame.rioa ele Sn,o. ,în Argcmtinla., 
B ... l1\'ill. PP1'1l. Chiliprin mllIllK~a: şi Ipt';l()Cpel'oa 

lor ţtiintifică. 

[)elL('("('a !;lmtmn convin,:;,i. eă Ar,allu1, dil'ră 
nu va rfluşi să întl'owcă JXl -oale edilital'ă şi în
frUlJl1.;>.('ţ.are,oolelalte OTiRşe aele Al'looll:lnlni. V/fi; '$ ti 
l'e ea1t.' C'ultura.lă,!lă-şi 'afir,nw l1i mai dOPllT't.e glo
l'io.~ul trecut de ~)(~ar a1 colH~A.iinţ.ei mmâno!';lt.i ca 
în vfeTHuril.e ncwi tat~ a~e zj'lliI'ullli "Româ,l11\ll". 

VLAD ŢEPEŞ. 

--~----------~--------~~--~~--~ 
.. ,Se aude in grădl'nă scârtii hnl zăpezii sub 

pa~ii gr(ldinaru!ui -care a fost in Horărit:, ca s~ 
V~lJ;l dacă arde f.ocuJ... Nenea a adornlit... şi 
Pal s:'e '-" Si 1!){iCrjtuL.. A doua zi e DumitiOcă .. 
Primhklrc... Cum ţădi.1ne ceasorni.cu1 m,tdamei ... 
O chivi'lră de aur ... şi un -cal d'fna ... 

·Ca prin vis simt mai târziu pe bU'ii:d... A 
venit sA ne vadă Înainte ·de plecare .. , S'J oPrit în 
mijlocul odăii şi Se Închină la icoane ... face un 
Pas şi trei cruci peste mW,e ... an paS şi trei crud 
peste Ipooitu,!, .. un ,pa.s şi treicrocÎ peste Pârs
·lea ... 

Şi v'ati dus, dra,S!:\ nimicuri dintr'o Vleme, 
C<1n,.d ahia ilCi colo s'c zăria câte un fir de păr alb, 
pre.a Hmbut , în timplele cdor ce cu at~i.ta dra
gGst-e se mjqorau ca să fie la nivelul 1Jid~tru. Sta
ti-mi bine ascunse în cea mai lăuntrică parte 3! 
mintli; şi, când vi s'o păre-a V0U~1 mai nimerit. 
r~isă:rrtl-mlÎ Îl11g,tnd aducându-mi cu voi toată 
nevinovătia, toa,tă lipsa de ulii din zi~c1e ce se 
l!J.sirau binişor poe f.lm\' vremii, ca trandafirii PC 
1) '~1l11ună. 

J?.T tn. tn cel mai dr.ag. care dormi somnul 
vesnicie; în cimiti:ml dela manz:inea orasului. de
rar te de cei pairl1 pentru care toată viaţa te-ai 
str~:Ouit, si de-aptl'1'uri de..~părtit de dra9J11e-ti 
zamhilii. ţinerarii si a'taHi .. _' .vezi-:mă Clrm plâlll!; 
g;mdindu-mă la tine. Si dad vreme· mu.\tă a t!'c
cut f;lr~l ca ",ă-mi vii în minte şi. dacă aste l!:an
duri părrrsi11'du-mă. - căci tu ştii hil'le că aşa ue 

. ţ" . ~ 1 v t 'st :t::riS.:'1 Cartea vie II: o palt1na vesc,a. Uo.la Ţ\- a, 
_ r-oatc krraşi vreme multă vei răm:înea uit.at 
.. î!ltcle~,c însă că in ccasul'ih:~. de răsărire a 
i~'(\;ll'd ta:':(', mi se sfăşie inima <le dor ... 
. Al. Brăf('se/l-l·oineşfi. 

SOLIDARITATEA 

In serviciul cnlturei naţionale. 
Haosul liceu1ui din Brad. - Profesorii 
r.eplătiti de şase luni. - Ceartă între 

guvern şi Consistoriu. 
On care cunoscător a frăm<1ntărilor si lup-

1010'l' Il'Oastre nationale din trecut, simte o durere 
Si oonsternane mOfaJlă, la ştirile ce nc sosec din 
istoriwl tinut al Zalrandu:\ui. 

Factorii resPunziltofţ bisericesti si politici. 
,c-hem<lJti să <tsigure continuitatea institutiuuilor 
llo;1strc lC'ulturale Şi na tiOllal1e l!in Ardcat. se în
trec in ilTl,dolcnţă fată de cc'1e mai vitale intercse 

a nemmului. Liceul "Avra!m Iancu" din Brad, a 
C:Lrui ml;l!1lcă binefădttoaJe dc peste iumăt .. de ue 
secot a fost at .. H de covârsjtoan..:: în desvoltarca 
vieţii Si C-OJ1Şti~lltci romiincsti de dincoaq de! Car
pati. a ajun,,> În epoca dc-srobirii ,:ultllrai!'c Şi,JvtUl~ 
tnlui nati,{,lKl! de asttizj, În ha'll~t \'cgdiirii si a~r)
nici. 

I~e.cndit dintr'o llobil[t şi ris-cant initiativă 
llarticu].2\rti, 'Compk·ctat dincClrşetorie de caradc r 

politk, şi vinderea a'v'cri!or funclationn,lc "ipsit de 
aranjamc'll,tul instmctici neces.are, ,cu p;atru ))1'0-

f,'~sori, ob()Siti dUprl o muncă moritorie de trei 
d02cnii şi cu zece aju1toarc dida,cticc noi. pr,~~<'i

tite în ,pmrt.c, sau e10 loc Pentru cariera profcso
l'a lă. cu mllH zel şi bunlrivoin tă de mund, - În 
stan'.::aacubIă. Lioeul- "Avram Iancu", cste un 
simhol al timpurilor inca-ri trăim. 

Greva-t cu dai:oriilc noului edificiu. simr;u.rul 
aSlziimânt de prcl!:ătir.Q clll1tura:'J;l sluPcrioară, a. 
lI11ciPDpo,ra,ţjunJ TomâT'I<;ş.ti de 100.0000 lrKuitori. 
Pc o Îl1tind'cre de 20000 klm. pătraţi. de patr"U ani 

Întinde mtlna după ajut,or, al)clează la constiinta 
11 a tiol1 laJ;-i a, tuturor guvernelor cari Se ~mc(:ecl în 
fruntca Tării, strigă şi se revoltă fără rezuHa t . 

Aceiaşi tortură suflet,cască şi soarte maşteră. 
fat:!. de ~'lliitorii cl,ltllrei nati'onalt1 şi crescă,tori i 

generatiei de m,îine, întnc I)ărctii liceuijlli ,.Avram 
Tancu" din Brad. 

De Ş<lISC ihtn+ incheiate, uitati de Dumnell'cu, 
de Stat, de Consisroriu, de oamcllj, nu. au primit 
u,n singur ban, mUTllCind şj hlf}tând cu existc"ta, 

Un jumătate de an fără sa'lar. Mai e nevoe de! ICO

mcntar, fată de martiraiulacestor o-almeni Şi fată 
de ba:rbCIJrila: ce se oom~te laadr.%a lor? 

Intel!cg- oare în primuJi rând factorii respon
zabili, ce Îns~amnă ,o ,aUivita:te pcdago'gică intre 
astfcJl de -cOJl'ditinni, wmHtnJdu-i cu Hpsef.e, împrt~

mutulJ"i sau proocupări diverse. Pctntru asigurarea 
eXistenţei? 

Exprimăm cea mai reală c.onvingere. cerând 
Închidenca al~estui lioeu, decât C:ontjnu3rea In ea
tJJri oonditiulli. 

E tim,pul sllIprem, pentru o rganiz.ar ea, situatiei 
materiai'e Şi did:aettce a i'l1ls t itllM.lui de Învăţă
mânt diltl Bra;d. Reprezentanta şi comitclul Hccm
lui "Avram la'1leu", alU oerutd'C repeţite ori stati -
fic.2Irea, s'au închei.a~ oontracte, au urmat infinite 
tratative, opoZitia Consistoclllluj: ArhjdlCCC"lall • 

rezerva staWlru.Î ,de a plăti cDrpul diuai.'itc, o im
provizatie de Învăţ>imânt secundar şi () mi2j<;ric 

nmencasea. 

NeÎnlţej1egJc!rea SlaU nCa!Cordtl\~ ,dintre factorii 
biserjoceşti şi de g-u'V'emîaiT'c, nu mai poate dura. 
cu repercu~.iu1le asupra \proh'\em~icl1lturalle a u
nui în,treg ţinut românesc. 

Datorii, licitatii de averi. imcmOfii p15nd
toare şi t,e!jegrame d'cspcrate dUij);h salarii, trebue 
să Înceteze, :1'uârlid 11OC11,ţ U,11 început dre mundi, 
SPirit si org-unizare nouă a lice'uiltli "Av;ram Ta1tl
c'l" din Brad, pentru îmţ)1inirea ap<")str.J:atlllui na
ţionaL de care a,tât de măret s'a achitat În trecut 
si Îl reclamă astăzi suf-1etUil fOimânesc d~~l Z:1!ran
dul Muntil,or Apuseni. n. fiTi, 

"'--

A VI-a Şezătoare ~ulturală. i:!,~(l· 

Ia:; I} 

Du'pă o mică l1auza ~i,mtiUi j,n .aca.->ebi :00 acel AI(' 
J'lIlhli(' al'lltlan, 'Care Soe dbişl1n1,ise eu repl'ezen,ta·i1 ('~ 
tiil<' d(,l~l Plala,tul (1n11.nra1. Qu!m 00 obillnlliElŞt~ 
('l'eo;Jt,inul cu fJ'i.t'a 11uÎ DllJm<n-ezou,de a m-erge în 
fjooal'c Ihuninecă la Rof. bi,o;er.id, şezătorile ICUltU' ht 
l'al~ ial'lî,~i Y')J"urma CUl'f'111 lor normal 00 rmai ;:iOa 
'nil ifllltf'. inecpîmtd (~U Dnmilleea d~ 28 I'runua..ri~ Jo î 
()("!3 l'i ·d. illl. '~llg-! 

Pl'Og'l'fl'llJlU 1 fllCE\o.tci şezători \'1a !a\'.ca o ,impor· 
t:mtă ,d{'(~,,(\hită in urma falltulni că al reuşit să ;\IiaSC 

pritmÎm ·e0l1l{,!]1l'~111 mlli multor poe'r,so,aoo IdistilMi: In 
fiiartil;-ti celebl,j, .a rărur lC'olabora're VIa ri,dioa ni· in<lT4 
Y('ll'n1 al'tif'.tic al fllC'.es'tei re-pl'.ezent!lJţii. D1 

(\n pl}i('el'eammţ.ă'm fflnCllfRUl 'diŞoorei :M~\l hmL 
\Yi1il. renumi,ta a,rtli,~tă de vioară, Ct11nO\.<>,cută şi 
,,,ăl'hlltorită rhial' şi în mai .multeealpitale idin A 
Or.C'ÎcknL D('a~enH'a Ille a",iglll'ă o olle.'llf1ă 'plă· . i' C-l] 

'(-ere jll'odllK'ti'f\: ill'1Ji!!'itidî la rl,şoare i Cara Negri, '{'mll' 
Jlmlt arj;)'{'I('i,,~t.a ·d;~l1\~atoal·e de bal'Eltt. Aoorrnpania. "11'111 

menf<nl (le pian îl \1a l(la, la ,r]a;ns (lşoara; ~f('dy :l 

Lazal' llil], l,a rm)(,(\l':'tnl rIiE' vioară a r].şofi]'e.i Weil. . 
d. (II': ('luo1 8zelf'. {'ompooÎto,r şi pianâlSt. . Si 

isd ilficZll~ ş{17.ăt01'ii l'a fi <,cmrfNinta (nn~ p.rim. 
Pl'C(':lll'Ol' AL ":'Ir 0('U lf',f'<'\1 ,,Tk,;:.pl'c ('l'jzia 'ne dl'ept","w 
HIl f'.llhier't foarte jnt{'l'{,silmtşj bin,e ':1.10' (',a~!lll!i 
;>'l1ntf'll1 ('()n'\·in~i. ril Y:1. fi j)]'('rl'illt 'ru tmLtă clibăei2 C 
111l\ntl h11l1 ()1'ilM,]' şi spC'C'inli"t pe Ikplin ~ti\Jpân l* ';Î .~ 
'l1l a tf']' i fi ~1.1l adu na.t. . ' E 

N'i!llîŢ)ati('nl 1,,,-;;.;tnt poet 10<'. Răk(\';itl a &ri; 
. f' d "';,.;. v J ." ";ng~ 

m1 pl'olop: oea7.1{'mal. {,c i'a I ~pus e 0l~ll'a (L'iOara 
Bah .... Demiam ('11 ohişnllit.n-i filWţ.o (le pf€l<hre. ,:ela 

T n pan17:a J'epl'ozpnit.ati~i fie y-or t.l'agf\ l,a l'Ot.eri,~ 
!i ('oo,hunel1l:lţiOJlilledP"o J'adî fr:ll\ll1l1Jsoţ.e. cam in 
d(,OIl1'''111 ,,;Jlnta'mânel \'0)' fi eXplH\C în f./al,a de ex, Ma 
pozitie a p'al'a1tllhli Cultural. Bilotflle {le lote:ri~ 1 
"'0 l'ot <'llmpăra îmT'I1'('ună IlCll hiletele ,de Îin:t!J'af(' 
la l~thl'ăria n;(\('('zllna. :I'U 

COf'.tml 111!ll1i bikt ('"te ,do 10 lei. 1'11 total >t ligi 

Ţmn Î!l1 YÎlll;t,arc 1000 hikt.e. Venitml ~nJ'lalt 00'11 î 
'"ar~ă Î1l fnnlrlnl mOll\l'mf~ntulni "A. n. Xonorol", '/r 

Nă<lăi(luiolll. eli ·ae·i'a.:-:,t,a ş('zăto~lI'e cultu,rală e\l " 
,lIn '1)]'ngJ:llm1 atftt. rtf':.triilneit. !;oi (m nn eoopa-şa.de .. l , .. l' 1" 1 ,j 
mă:l'~t, ,~a fi V1'Nlm i rli el0 floŢlril ml1 rntl'<"g-ulJ\ll Ţlll' . 

hli.(~ ~'o.mîm al'ăd~l'n. şi Aper!'Im, e.ă (h:~ laf-ltă,da1~ 
lllrră':;,i yom }u\'ea tixită "nIa Pnhtnl11i CH1tl1ralo~ Ş 
lllme l'()I111Î1n.p.a"C'ă, dom iell Of' a parti>f'ipu l~'l sărbă· 
t,()ri~ll f'J'll1lmo&uhui şi ,ştiint.el. (11.,1 

...... ' .."ţ' ,ve "a". -,.W'1 • ...... 

din 
. . 

cnmOi Desconerirea 
Ginerile isi ncide s()~cr{1 pentru CI aiunq~ 
ma; curând la mostenirea averii acesteia, 

~ 

,1 
i 

In noaptea 111(> 24 Dct'ernnie a f(Jst ll<'isă Eli· 
1) :.03.[ 

"aOONl Pfw'\l rat, la dmTlliei E'ul C'Î .d.itn OOIIll\ll11Jll er 
LUmo!;. 

Intrealgă popul,aţ.ia 'oonllumci It foot ula.rmat.ă in 
ac.ea noapte. -d-e stri~ătele ginerel.uli vootilffi-ei, :Ma- Jad! 
t.ial." II 11 bert, oare spuse oolorce grăbi seră în II.jll' :isz 
tor. {'ă OOaiCl1~a lui a f()St aş,a."iln.ată şi p.roblllbii hoţii ilT{ 

alU î:n tl"ut pr.in f-el"E'lalStl'\a C'lamerii. oare era 'epart~. 
~m: In-că dela îne·epllt 00 bănuia ,oă giiI1Qri1e v~ 

T: ~w 
timei 'M,atillllS Hnbert, arc fi auoo.l'I'ul crimei. ,UlJl" 

seau tm;ă dovezile şi a~trrel lllutoruU nu ,putea fi *' 
':{lTI 

·(l.esooperit. .' ilS 
Hubort a rost îmainta.'t pa,!'choonhli din Tl!1Ill' 

~i/ll 
'ş()arn'. }i~l 'tă{ol:{1,d1ui Îm.o,ă ,şi a"tfol ~i.'pAind şi dove- '1ih 
ziI'O nu putea fi 'Pu,s sU'b a'Cllză. 

Fiul v:Uct~mci. Ioan Pont, n<lliniştit !de imtâr'· 
ziorca ,:deSCC1p(H"irei .antormlui. oolieită. Par· 
,ChQtUI1 ,{{,im Tilnuişoarll <:'la '~ă 00 ooară. ~n~,mI ,desco
periroa aut()rUl~li, c()n{'1tl~ul PrmccUu!'(>i politiei De 
di'n A raid. 

TI1ihtmalul 'lI<llffiiţânrl lillOC'astă cerere :a 'fi1l1ui 

vktjlll4C'j. Pl'eroctulrap6.1iţ,iei a trimis <k>i ,aganţl ~ 
1c1,ol)H bil'0111 de Ul'măril'c ln ra,ţ.a. locu1ru.j, şi :d,uj19 
~nt1Yl\{ln,('oel'oa un<'i <,,ereetări rigll,l'Oas.e a J'eltllşit ('Al' 

riind ~ă se f.a.că lumină. ' 
:tl 

Agenţ,ii poliţ,iei ·an anat 'în C\ll'-'ml eeroctărî' 
lor, la l'm'.a lui .Mntia.s Hnbert o pereche ,de pan' 

L • . ~ 1. -' ~ 'P,·t.e d~ tilliUll 1. 'p-e eu,re (:'1' :J.'U lnal mUlL(t.(\ uueaţll iC"M ,: 

en rrunKl. 
In parwa. ;:;tfUlgă ~. 

rl1~ 
vlxlea inei\. o :pa.tă do ~ic 
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,i:rgc'. St~ ,·<.m4ată C'ii: panbtlonii "\1'nt ,a .lui "}[a. 

jJ' 'II llJbcrL 
A>('t'l1"tă rle,;('operil'c a fo~ (leej"i\'ii, ('l'a .1mlCl

;il ('ii Uubel't {',;te 'u'utorul Col,iunei, 

elim IT fost omorâtli i'icf illl a·, 

h n(,ruptea .&, 24 Deeellwrie, Ilubed întră 

il ;i()!llCl'U.-.a şi pe {.mre a.flându-o [].ol'Il1ÎJllld a 10-
t-O în piept de trei ori cu un cnţ;it. Huibert era 
illlg-R-ei şi a,~.fel ~hgele 'ce ţâşni ·dlinl'ăni ii 
,\iaS(> ha,inde în partea stângă. 
1 n Camel'R U'oo'C î-şi săvâ 1.'1şi!'-e eri 111la ha.,.t ialhll 

:,nere, dormea şi un bă-Lat a.l .său ({le Y1'C-O 2 1111ni. 

Dncpă 5m'â!1~iJ'9a !Crimoi el 'în<>uie UI~a "tJe elin
i\~l1tl'll şi ~ări po ferea..'It·ra. atfură. 

Al'lTl1Jr-!i 00 'piatl'ă în c-!lmel'ăşi 8pa1''''0 ?;ellJl1lnl, 
(' ('.are îl 'înehi"c apoi din ~lfal'ă, TOllte ',fl'('(I:-;tNI 

;'<'I]1ru fi da înfătişa-rC'.a. că a;ll\tol'ul crimoi ar fi 
:H'llt 1Hin iel'Oastdi, pe care a,!, fi de-şwhi,,-o l(hlpă 

'<l "pa I't. gerumu 1. 
Se du."", dn'pii a{'.c~,.,t.a la 1domiciliul "ăn şi după 

: ~'hi'mb,ll hainC'l-c se îlltml'~'IC 'pentru ea f;ă aJ~1l"

\'z~ I'opulatia, spel'H.J1ld 'c.ă af;t.fel ,-a Î'll!leplil'ta I 
n:lI!iabdela d. 

, Cr.imi'nal'Ul a fD!'t în-să de&'Operit şi el "<'t 11'oC- ' 

,;t .~ă,şi i~pă~alS<('ă bMtialasa faptă .. 
El î~Î n!'i~e&' &n!l.('J'll, 's}wrând('ă 'h,t.f<:>l \'il 11.

'llg{~ pl\În ,m{~(,llil'O în r(~j:;{'""ill'n('ia aY(~rii ,1(,('-
j 

! , ... _----.. _ .... ,lII!at .... jIII .......... /iIII.jIII· ... _ ...... at-. ... .,.n_ ......... t~r-... ~t __ .. _ulJl$ .. '.~n ..... _ I 

M~~i ~"(l ~~'"'~? ~~~~~~.,c~""~~ } ~~~ '1 
:I'a l"OI:cul('scu., t'fl da în Te.rztntlOrăşcnesc. o I 
IIg/(ră repre.'!('nta(ic e;rtrrlOrdinoI'ă . .fucând pc/!- I 
'U înfi1iaş dnfă ,.J)a1!safwu'cn 1'oşic" 'pi.eR(t î/l·~ 

/r rlf' Hen!'!! Jlirsr:h, 
IllccIndnl la ()rele f) :<:rA1/'a, Bilclele d(' l'IÎ/lZnre 

'l l,ibl'ărÎa Diecezană. 

ŞTI RIT E A T R ALE. 

Repertoriul săptămânii. 

\IEltCURI: Troobadur (Ab. B). 
,JOI, .,NevinovatmJ Dcm JUlrun" (Ab. C). 
Vi"\ 1-:1-':1: "Nevi.nov<atuJl DonJmlll1" (Ah. A) 
SAMBA TA· ,.Mic1.lrJ. I{'('.gel> (Alb. B). 
~JU1lU~ECA: "Regina N.opţij" (Alb. Cj.; 

.:,.aptea (',' ele 10 :şi j'UlIll.: ~bre ~haret. 

Azi, Mtercurt~i, sear3i se Va reprezenta "Ţru
.. :'adurHi" În roittil ti,tul(;ar cu tenortLl Wilbelm Ker

:isz, ialr rolul prill.iCiPaJl f.elmenin cu dna Z. Mar
[lreta Vâr.aldy. 

Joi seara incinta Teaitr~lui orăşenesc Va ife
;ma de ho.hoteJre puMicuillui, ce vor stărui. Nevi
~watuI "Don luan", cu umorUl şi situatiile co
"ke din aoeastă piesă. In roLurileprincipaf:e dna 
:"/0ln3lt1 Sări, admirabiLUJI. umor~s.t Ernsf:ein Dar
i~, apoi Alfred ZavoT, AnY Tokes, Sigismll'tld 

~1JQs. Don luau se va \repre7JCnta şi JOj seara. 
. lilete se rctiJtle inainte lacasi1eria Teatrului. 

... d .".... A'" .. . -. ............ 
TELEGRAME. • 

Deschiderea universif~fii din Bucureţ.fi. 
BUCURESTI. - Universitatea a fost deschi

'l ieri. CUrsttri·le :au decurs fără! incider~te. 

INFORMA ŢIVNI. 
-'--

VIN HECRUTII. 
De câteva zile striiZile A~adulu: sunt semiinate cu 

cnergii tinere În ochii cilrora arde par'că setea de ne
cunoscut si dorinţa isptitoare de a fi clneva. Sunt flă

căii cuminţi aÎ satek'1r semănate pe toată Întinderoa 
Htrei, f1acilii cari au răspuns ord(nelor de chemare CII 

acea cunoscu![\ voe hună poporulu;; pe care îl rep,c
zintlt. 

In spatele lor voinic duc un cufăr, În care o bă
trână le-a pus - şfer!l:ându-$i ochii cu marama - pri
meneIi şI: hrană, iar in fuooul lui o mână de fată a 
strei;urat o fotol!:rafle spălitcită de soare. s{k-i fie voi
nicului drept talisman. 

Si ci - mândria noastrrt a celor Care ne uităm 

cu dralo! la el' -- au pornit din prispa une', case cu strea
şina tras;i peste och'.i a dou{t ferestre luminate slab. 
311 pornit cântând spre orasele care îi chiam:i, unde 
in cazarmele proasp,it primerde îi aşteaptă necunos
cutii. care mârne le vor fi frati; lor. iar ofiterii le vor 
tine locul p[tr'ntilor. 

Ei vin plini de viaţă si de dorinti Înflăcărate si 
când prl"vesc la ei cum se lasă ca niste stoluri ur:asc 
pe intinderea străzilor. ma gâncle'sc cum se face, c:i În 
inta ariHor avântud. se g~ISCSC În ca fătac:ti. care simt 
În sufletul lor o ÎndoiaUi Îl! viitorul acestui neam atât 
de dnnic (le a fi cineva. cu pretul d"ar a miilor de 
vieti c;lr: ahia aCUlll incepe a ceH În cartea undfl in t 

naintasii JN şi-au sfâ"şit Cll pl!lTllfi iniioti în p:Îlllânt'1f 
bire', re int;nsul căreia murind, îl strângian în uJti1l1~

le spasmc in mâna lor întepenită. 

Al Negurii.. 

In sear:'l de ?9 lall\l:1"ie l)\!h'li:tt.1 rOT:],\nes': 
din Ara,el va avea iarprilciul să aziste .ta () str:1-
!l1citi repr~zelltatiL' te8tral:i d:l!tă în Teatrul oră
~etlC~C de comp:1n iJ dram,itică MrtrÎO(lTa Voicu
lescu. Se va juc:. .. n'!n.'ai'Jare:~ roşie" senzatio
I1J,la piesă a :'\uj IiellrY Hirsch. 

• 
.s1'~ d':~mh1tc ştirea dună C3re dcput:'!tul Pe

ft'cs~u ar fi fost m;încat de lUPi 15.11){;1 Brasov. 

Gu\'('rIl111 ~l prohibit CXj;oriu! lLc:erne i si al 
triioiu\ui. 

• 
Presa grel~C2!scă desminte oficia! stirea pu

blicată de zi,a;re că princip.ele Carol a~ României 
vrea: să divorteze. 

In seara de 27 Ianuarie "Sind~catuJ. Pre.sei 
Romane din Ardea.l" '"a da un mare festivaii ar
tistic În sala Teatruluj Nationa'l din Cluj,cu Con
C'ur~u\ ce~or mai de Seam{l a-rtişti alt Ţcat>m~ui şj 
Ope~i. . . 

La ministerul de elxterne au venit cereri multe 
elin r<artea a,rmen'Î!'oT din Turcia, ca:ri roaga sfi 
.Ii-se ÎngtLduie asezarea În ţară. Pentru această 
Îng{l.duil1it~i ei se oferă să î.n.fiitcze o AC-'1dcmic 
O rie}l tai ă. 

• 
Lai Roma :,s'a; dC'SVi~rH 1111 monument al Ilui 

Caruso, opera sCllJlptorulu1 fHiwo CicaTieHo. Mo
numentul! esle d€1 trei oTi mai .ma:re decât mări
mea na1tu,ra,!ă $i va fi trimi.s la New-York, unde 
va fi aşezat intr'una din pietele pri't1i(;ipa.!e. 

... 
o librărie din Paris a pu's În: vânzare ediţia 

de hlX a: t~atrl1lui complectde M()it~ere Se com
pline uLa 30 volume în şasecaTto.nne şl'Pnctllll Lor 
este 36 000 k. pe hârtie japoneză, 14.000 lei I)C 
hârtie of'andeză. 8000 lei pe hârtie fină. 

• 
Directia ~tn<~mlă al vămi1hr d~n m~nisk>rl\~ 

de finante. a făcut CU!f1oscut tuh!!l"Drr ptmct,olor va
male dil!11 tară, ca ,1)C. vii·tor să 'permită, persoane
lor, ca'fi trec frontiera' câtte 50 kgr. a,limellte Însă 
divi.zate <lin diferite' 3lrtico1e de I:;âte maximuiln 
10,J<x'r. 

• 
J. Soldatii Americani pleacă din Ruhr. 

BERLIN. - Trupe~e americanc aftăto~tre în 
l ':giul1ea .Ruhr vor pleca spre vatră Vineri. 

llw:iirn 1)(' {oU aceia, cari pl'imtsc ziarlll 1/0-

,.,"·U. a N~ {rnl':tc cât In a1' cw'â.nd taxa al)Otw.m ('.'fI

'iultti, eU/t'arr, f.'(' dalorează. 'În caz contrar fiind 
'J('vli!i ./ ", "'<.['1 /llmif('rea zial'ul1d. 

Un atac bulgar in Cadrilafer. 
BUCUR.ESTI. - Dtllpă o ştire oficială a mi

.tu . ~:~teru!Ul de interne. bl.ll!gaT alU atacat pichl.1tel e 

:c!astre de glrăn1ceri, dar au fost imedia't respinşi. 

• 
P:ll'j.[!'11wnti1l'ii ll-ppnt:t'l1,d l'o()si la Bll{1nr{i~ti (lin 

ranw zil.pe"ilor 'll1ui. !lN'Îlt numai in 1ll1mll:r f{~art(' 
mi'e, p .. ntr'll Zi'INl (le Luni, (l~l'hifl'E'r{la rarLunen· 
tuln:i a f0ti't f\1mâ~1~'1tăpână Yiueri. 

,"'" (/(:'/I{'(' [,, C/lII(J,~!ill(f/ I'l('ri{()r p/'('gâ/i(i În 

padin,!',/' rI('!rl l/,.('I/I .. :l!()ÎSI· Sicoodi" din "·trad, 
ră ('.ToHu'flr/r 7)J'rfimi,H,re .<:(',<:ill/lr(/ [,-1I1I1f1rÎr 

sr fncr/; III zil/fi dr 2[1 I'l/ll/fI/,le (1. c .. - [lirer-

tiunea. " 
• 

Con{ui influente;. qripri 8Jlaniolă. j)rccwn \<:i 
il! ('I)]l{m tllt/l/'Ol' l)o7i7()/' ce ]t/'Ol'Îll din illfrc(ie 

OI i n;f{'f/1ă. te{ moi blln hac P"P!'(>'lItil' e·~te 

1"ISFf, FERJU'OIX08 04[, Lui fIEllS, 

E 1111 I't mediu (le supremul l!,fectîl1 cazllri drl 
tiIH'mil', do/'ozâ. 1/1o/(,,'il'. friguri inlrl'lIl ifellf(' şi. 

1/1'/rl;/, ;'(' (/cqlOl'n (tumoa,/'('(t sp7inei). 
(\" j'( IJI('.diu pl'l'l'rntil' fU' p'erolllfll,ilă 7" rlifrl'iffl 

71dl r'lIl{'If/io(f.<:r a/rît p('/lII'1( ITr!uIU. ((ÎI şi 7J~nfrn 

CI) ti i. 

Bi,Hliol"2cal Va-ticantll~ui la: elt.!V(11h a;":li\lll COl 
mai mare din IUlllc, deoa.rece printr'o dcciziunc. 
acabinetu!uLitalian i-s'a anexat renumita. bib!iD
tc-că Chigi. Co.le..:tiunea aC(i1sta se g~ISeş"te în pa
latul Chi·gi. cOllS1truit d'e PalPa Alexanelru VII, şi 
a rost strânsă d,e f<l!miilia aoeasta, patri:;jană. 

-DaruI'. a:;esta <:!cvine mai import2.!lt că este 
ln\âi1l1 pe care-l fa<:e ~tatl\,l it'lHa;n. Vatica.nuluj. 

Se zi,rocă la biblioteca Vaticantblui Se vor 
infiinţa, J:cum diferite secţiuni pentru literaturi 
streinc. cea mai I;Gu~i sectiune înfiintatrl este () 
sc..:-ţiune ir·;andez;l. Şi ~tlveTnelc BraziJie·i şi Chi-
1.i \'01' să îllfiinte71~ secţiuni .prCipri. 

• 
Gu\'crnul grl1C a hotă rît confiscarea proprie

E:ti 1[)r rfl!}l;S;ttu!Uj ex-rc~ Cnnstaintin. 

• 
Şp~nl 1).(,~1111\li d.e jnTW1~,lmli Piht1-m:l.l'eÎIl1-

prpu,n:l P!l j ,t'JwJ.'·rnn ii dp1.a !wcl p()I:-\t..prin nHDJ~'iî 
u"idnuşi Î lK"'\l'ifht tii. a 'l'em;:Î1 să d'i'p;(':()ppre furtnl 
ia ,I'li l")1'(>i f1l1·:~ti în noaplea de 16 Decf1myrip 
1!l:?2, în [huna kWlIit";ll'ei EN'f'l't J\ra,l'~it din (~,
nn",na l'i:J.nl-I1l:ll'e. în valoare ele k.i 6000. Autorii 
iall ff,,,t {'l'inşi ~i i<[' num(';;.(' Dobru!ta Ioam, PiL.-;'of":ll 
Ak'xalldl'll rll,n (~)mlFll,a Varj,l'l1il, :\ftL,,-t'llrt, l~]ot'{'a 
şi 1'< ;'1'(' i 11 1 (la n, ca re îm prpnn ă ('11 ad ple. 3 id r('An,t (' 

lIJn f,),.:t ;1l1aintat<i IH1,rcht:>t,nlni Arad. 

• 
\\";,11\('11n Reiel!, dOlmi.~ilîat În _"-tr'UJ(1a Pescari-

1;..1' :J. ~'a prl'zcntat la Prf<fcMura PoJ.iţiBi şi a 
DP,.bmat.C'ă inl'li\'izi 11,('I.cunof'C'"uţ,j s'au ,î11ttmdllr:' 
în bi'"C'l'iea i",ruelitil fnri'mili ~l1mu ,de 4-M10 h,i. , 

Gnhâ" G1jgorÎ(J dj,n Sltrrac1a Pl;''''<'larilm 8 a 1'(>

chm.at 'Prefect,uil'Oi, eă illtdJivizi neeuolloocuţi 1-al1 
funat :15 pero('(,hi ele ghete. 

• 
Căutăm pentru '3dmi'tlistrav'a zi.au"l1hlli UN 

FUNCTIONAR sau FlJNCT1 ONARĂ. 
e!Sp •• eAV tunw .. sa.. .,:;1et • .....,.. 

BURSA. 
ZORICH, 23 Ianuarie. - Deschiderea. Berlin 250 • 

New-York 53725. Londra 2500, Paris 3395, Milano 2530. 
Praga 1485, Budapesta 2025, Bd\grad 390, Va.rşo\fa 

18750, Viena 75, coroane stampilate 76. 
BUCuRşn. 23 Ianuarie. - InchidCTca. - Paris 

1310. Londra 960. New-York 210, Italia 970. Elvetia 
39. Pra!l:a 570, Viena 28, Berlin 98, Budapesta 725. -
Valute: Mărci 120, leva 110, hmti sterlini 93iJ, franci 
francezI 1290. franci elveţieni 3750, IiTe 940, dinari 140. 
dolari 200, coroane al1striace 28, coroane magh"are 
675, su<.:o! 5.;0. 

1" • 
CORESPONDENTI IN ŞASE LUNII 

FAPTE ŞI NU VORBEl 
Dllpl o adivitale de lf> ani, am dovedit cu miile de ab' 

solvenţl ai cursului meu 
el fac din dom" Işoare, 
tineri şi adul,1 Cu buni 
voinţă la In v lţ itur i, 
buni coresp.ndenţl in lim
bile: francelĂ, englezi, ger
mânll, români şi să se 
exprime uşor şi corect in 
aceste limbi. MII de absol
venţi ai cursului meu imi 
sunt recunosclltorl f!Indcl 
şI-au pulut crela o exis
tentă absolvind CIllsl11 mel1, 

Prof. Jun Goldberg Arad, 
Str. Eminescu No. 9, Et. 1(. 

d 
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• cca~ta celehră, Iprin comi-..:t:J! ej adeseori izbitor, " I /JIj 

AGUNI VUL1TI~ILOR film istori..; Îi1 2p;lrn. d<lr t.otJC:lU:'~1 ptltl'Uilzător p,Îllă Îlt ae!<lncu! Sll- ! I ~ i~ TI . fi't 
Partt:a 11, in 24. 25, 26 şi 27 Me.r':\l[" • .lui, Vi ner: fle.tlil~li. q'WIC, ~trcl1~i;~·ji se~ Il'cr:h~d:ClZ[l într'o ! ~ I N C, ~ . UN l' ,. 
~i S~~mh;it;l in .,APULLO", Enml C'1re S';t r1- Or,l ŞI nu pilal,c fi om Care sa nu raza cu \]n-: g ~ 1 
dicat din yahl!~:lc rev<ituţiei fr:1l11CczC. ~,l;1l)l.:nll, hot .. pri.Vi!:dP~!'lţ .. e.ţiik' lUi FallY, Ctl sir;)!;oii, . ..:;în,d i ~ ,./\.". :. 
dup[t ce a parcur,s o calrieră fCl10mellaW p·1in;l ti: c mIre. c<Ind lşi P~';rdc fraCll\ canu trc,;;c PT111tr o i § (1 1) 
g;:lo~ii .Şj de m;i,ri,ri: carte, ~ da.t Frantei ~~t~l(~, er~:[ :~wi1.t\[ră ncvisata Şi dmd p:irtllcrnl S,lU ajunl1:e În i ~ ~.. -
gCI1l~L1, devotati nUl Şi patr:/j !nr, a trehult ~a tcr- l.m-c,n. 1 ~ ţ'.J TE 
mine 'cu abdicarca~ra~ică, Cll exill:l li:> f:lba şi Cl~ 1. . : ~~ ~ . 
deportarL~a (:ia Sta Elena. Ep'oca a.:".:asta, c(~:a 111:q j Redactor responsabil: LAWENTIU LUCA. .~ 1 i .-
tristă pentru fr::ll1Îa s'C rCPffHjU';C j:~1 a:.:est film 1 '; 1 J 

I ceNZUI~A T: OI'. MARCOVICI. li 
j.('randios n~ artei si stiintei fn1Tl'cczc. Istoria :{ firLl ! : !:; f 
ne ch'amli s[t-l privim. t ee '. =_ ...... '"'"'" ...... ~ i t.~ II' 

• j Cetiţi şi răspândiţi :.: ~,: i 
x O sr:.\RA Ar·MJ7Ar.;TĂ, C:';;:"');C [Il ,:; ::l:tC! SOLIDARITATEA" . ! I _ . \ ~1 ~ 

in .:n, .24, 25 Ia1!U;ir;~ in ,,!.ir;I11::.:", C 11'"' \"1\";\ S:l ." R 
------.--.-~ .---------------------- : i~ u 
•• a-9 ... -,.,.wi*ee •• e~e~~jj'oe~~; !f) ••• ., •••••••••• ~ I e;:~IP;;.>~~-:-{~ i :j II 
- ~I- ~ ; r b&C .i,.. W7'UliESW& ~:'! CONCU RS.i . ,;-\ '. 

! Ptima moară automată cu lurbine I 
i S. Filderma'D :: Băcău i 
ii Începându-şi lunctionarea in mod regulat. : 
• GI 
• ~ ~I 

La 
"Banca Centrală'" 

Filinla Arad, 
se publică concurs 
p~ntru ocuparea pos
tului de perfectă 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

"SOLIDARITATEA" 
A RAD, STR. ROMÂN ULUI tiA. 

" Pc 
I'I![ 

Îa 

I ,1 

fi 

: ~ :' _ • Refte~tantii Îşi vor 
iilr. __ ~ __ .tIlli5 S. ... II3W ... ___ .,_ tiI d actilo O rată. 

; OF ERĂ te inainta cererile ••••••••••••••••• 11.111 .......... " ...... . 

: tuturor amatorilor. orice cantităti de făină calitatea : Directiunei Băncii :1 ELIXIR DE S'fO''-ACI: ~~; :! l-a ş' Il d' ~ y} t' t . t y • Centrale Filiala Arad • li lIL 
_ 1 a .-a. In. g;r~au spa ,a. ŞI. usca precum .. şl a- II Sa1ar după învoială :i IH·~I'fH·ftt dlll Tilltori~ (Cpnbul'ia) Cit cred n~' il tt. râte man Şi mICI m condltlUnJ foarte avanta]10aSe : Ocuparea po s tul ui II" IlItl'~c"t ('olltra, ill(HSIH1siţlel tlo gtom~c şi intf~~' !!: 

.,," • ~ I imediat eVt:ntual dela :~ tiI:." :,OIal t') l'II~1'l do lli1cttt, grell\a, g,lzo In ti 
: iranco Incarcat In vagon, Staha Băcau "(Moldova). : 1 l' februarie 1923. :1' ~~\.Stlfl ţi ]nl:I~U"']l)~ l~UI-1 A FU~dYI i' 

: _ .! : DIRECŢIUNEA,: .L' a.rln~cHt t.. · O nes, ra III II 

••• , ••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ~n;= 1 : •• I!III ••••••••••• ~ ............... ,.;; ........ 1 11 

: •• 1!I8 ••••••••••• .,."" ....... lII.un: !lUi!,.1l <li"!> U ~.I!! ",!!f; .... S?1 , ... ' ., 11:"":._: .([~~~t': _: ____ c~~~ [fi ~~~~~g~-:gţ:i 
II 

~.~ "VICTORIA" ~j- Cal mai modern insfilut tipooraf~c dm Arad: 

•• a:- INSTITUT D}J CREDIT ŞI ECONOJIII : ~III:I T,'llp.O". rafia Concfiortll1a 
CENTRALA: ARAn (RO][ANIA). lWJ Y I U 

: SUCURSALE: IN CtiIŞINEU, SIRIA, BOROSINEU : rM.1 . Societate pe aLtli. - Strada Românulul No. la. 
: ŞI RADNA JUDETUL ARAD (ROMÂNIA). : 1W1 i ~N CASELE PR o PRII. i I r~I~I! (i~~ 
• : II Il ' 
: Capital societar şi fonduri proprii. 20000.000 Lei. : 111 
• • fi 
: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din : I Ili 
= care o parte considerabilă sunt depuneri americane. : II 
5 : I \ ~ 
II RAMURI De OPERAŢIUNI. : · ~~ 
i: Il 1.1: I I~'I il

l 

Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
!J Acordă: Imprumuturi cambiale. 
: "hipotecare. : ~:.I ! 
:. "de lombard (pe gaj de efecte). : III • !:~ 

financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : I !::; 

! agricole. : ~ fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma. i~ , 
: Cumpară şi vinde monede străine (Dollari, Mărci. :' şini din străinătate şi patrie ca: maşini de I 
~ Lire, franci si alte valute). . : b cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi ma: 
= Primeşte depuneri spre fructifkare pe libele şi în :!Ml şini de vărsat clişee precum şi cu cele mal 
: cont curent : Illl! moderne litere, primeşte spre executare tot 
: Primeşte bani din Amerka ca depuneri, ori pentru : WJ felul de opuri, reviste, foi, placate, registr~, 
I mmanuare partidelor în Ţară. : ~~1 tipărituri pentru autorităfj, bănci şi societătl: i 
• Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : Ili -precum şi invitări pentru log-odnă, cununie ş} 
: cerHe emigranti1or. . : Lil pentru petreceri. Anunturi funebrale se executa l ! Are )r~~~tuş~ă s~~i~~t~te~urel1t cu toate băncile din i~ rn,~~ cu cea mai mare urgentă. - Serviciu prompt. I . . \ .... ' II • j _____ -.w ..... --.... o, 
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TkK»Irafia "CONCORDIA" Arad 
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