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AIIONAMENTVL: 

... - ." . 300 lei 
,.. jMm. alt. 150 Lei 

... trei lUAI. 76 LeI 
..... r . .• 25 lei 

TELEFON Wo. 750. 

-

ZIAR INDEPENDENT 

... --
REDACŢIA $1 
ADMIN iSTRATIA 
Str. Românului 1/a 

, 

Insorţ/unile se primesc 

la administ.ratie şi la 
Aqanţiiie de put.Hcitato 

In fata unu i nou an. brrlZllicia pe mai' tm.ll:e cărările cu un tupeu dach zori: lui vnr v ("sti Jn'augurarea unei ere 
ce r~Ptlgn.{I, iata spectrul hâdo'Sce ne r,lnje- : {le reinv1ere sufletească, pe care o visează 

f
. ~ şte dlab0\1c acum când ne Î11dreptăm priv,re~l : astazi flecare român lcinsti't, dacă munca e-

St~lm in alţa wnUl nou an, ŞI gandul no- I spre anul 1r 1''':'' 11: . ~ 1 !' r' ~ A • - b' ,"'~ 
stru încearcă s<1. desveleasca tai'[Jele ce el 't 1 'tO:l c v r:'\:. _,1 a

t 
Ul

t
l:1 rdasP

I 
unsul} nO'I" re~ Iva f~a~arşlta sp:e:nele tam, ~!ar~cşte 

, 

d F
"I' l' s rua 111 re 1areal. ce aş ep am e a nom an pnn a 1 s'ngura masura a vredmclel I1cşte, 

ascun e. In e sugestIVe, pe car,e e-a mV1:rc- :1 f 'd ~ M-' +;~'. ~ . , ~t; , tI' d" ~ . . i ' d '. , I A 1". C 1 mpc~. :.lI PU','j,'~:lra, o ~lal l:US ti 111 ee- ~arLna In nOI, am dobandl,t iarma, mal fnare 
S .onat f: Slgur ~tmosfera tu,?ure lI1 03.!e se g-ere a clLpelor decTlza morala pnn Circ tre- decât oţelul în Laţa d\,reia e S' Ib 
pierd ulrtlmele c\'1j)C ale amuLUI Ice pleaca vor d d' " 1 '1 d \ Y"', • . , • s va, pu. era 't ă fi' ~ . b' .' I cem, un ram In stolCJsmu vremlor e allta In mll de puzden l orice Incercare d-e.struc-
caJll a

t 
pS '.1",' eNca.t ma:l ogat

t
c In .pţre,zlcen "teu dată, o mai d-re:wtă apreciere a puterilor &11- t\:ă venită dela cdi ce ne vor peirea. 

aces n1v). OI can nu pu em In C'lege 'V~10- fl . d ' '. , 
IU

" d" .... a~t ro'] fl'l'nd' t- ţ' d t 't 1 > eteştl e ca,f~e dispunem ŞI lIl'3.mte de tO:tte ... n st/WJI ..... ;3'. FU' l • ... '..,1 •• 
" '""'-' '-""" . 111 unc I'C e reCll il pc ' t ~ . " I 

, . >. ~ , 'v' mal mu»ta modestIe. Nechemaţn pe care va- O R· · 
care 1 am trăit, ne VOhl fen a arVrL:11 cu har- j ile d t' 1'1 1 d t'" cuparea en_ ~anlel. d An 1 ~ur C Z )UCIUm ale Z1ie ar e as aZI pfln ~ 

a 1 11na. jocul curios al oarhei întâTnpWri j .. .:l. ridicat la 
Intrăm în ai cincilea an de consolidare :Il- suprafata sa se cdunde în ÎntunerC'culc~H'c 

temă. Trecutul, şi mai ales anii din urmă i-a adăpostit atâta weme. 
ne-au dovedit,că oricât de aL?.rmante ar fi 
ştiri le pe care le răspândesc inconşf.enţJl< ou Pescuiltorii În ,turl?urc, s'~ms::l rii cari pr i

-
scopul de-a da prDporţii uriaşe unor svârco- vcs~toat~ num::t,l pn~l' lell t,la .~l[i:jt?are a 
Uri naive dincolo de graniţ~i, adcv8..ratulduş- ! egolsmul~t lor h,rapa;':t,v deTbed~I1 v 1 :ţ1! no?
man nu se asC"u'nd~ pela tredtor'll-e ,nOlti [.or I stre publ1ce, carI se ~ara ~rctutm~e~l '~u g~m 
hotare, 'Ci cu mult mal aproape de 'l~/):, în! du! de.a-se coco~a ca~,IT'~m sus. s~ t~ca 10.c 
lăuntrul ţărei, la spatele nostru, pretutindc- ! l1;odeştl?r mllllcltor.J tara reclama. In c;an 

ne 
. de " ' t ,. P t> d . 1 I n a rm:'nt înC{l sentimentul aitruls\! 'a.1 jertfei 

a un ne nJlşcam Şi faun. l~S c uşm:HHl t ,., I 
din Iă.untru, Plevna imternrl pe care Î,n; loc I peri ru scopun rmu ma te. . 
S(l diutăm a o cuceri, ne-Hm trudit s'o în- I Pretutindeni să se rCllltrollCZecil1';t,c.d, 
gr[tdîm tot mai Illu:'t cu zidlll indestructibil ! munca şi sCl~ca de cnlt'lr[l. CZlci dorul de il te 
al patimi!or noastre fitra seama,n,. Caci c i tmhog-{lţi dc_ comor,le culturci if i!1obi~c.~ză 
destul să arunchm o privire retrospectiva a- sufletul, te fa·ce nn i bun şi, fără să vre~l:i! te 
supra anulul ce se ÎI1Rro.::tp[t în murdaria dc Îndeamnă să-ţi exmninezi di,;:; când in câ.nd 
care a a.vut par,te, ca sil ne dăm seama până I conşhinţa, să vezi CMC 'este .adev[ll'ata Vil
~mde poate S~l mearg~l uihrea de nl10i în fata !oare a fondulu'itilu sufletesc, să n1UHCC,:,t: 
llCeS!(11i duşman llzd'll, c:ue nu ştie ierta. cu puteri înzecite in vii1or, cu scopul de-a 

Ura ucigrttoare de frate, ambiţia deşartă str~lb~lte sub acest fZLvort cuimi tot mai Îl1-
de'a pa'l'vcni fară scrupul în vi'a,ta publică, nalte. 
intT'L1ol1 timpcflnd zestrea 's!nf!K'teasd ţi-e nulă, lată ce ,aşteptfllH ,noi dela anul care vine. 
p"osfa, o mai aks prostLa. care-şi plimbă 0- Şl dacă gândurile noastre se vor implini, 

FĂT-FRUMOS. 
de ION GORUN. 

Era mănuntică şi Qwchc,ş[t, şi sg,hl') c ca un ti· 
tlrez. Ochrt îi s.tr{cl;uc~au ca dou[t mărl!:eilc de sub 
gt;nele aeltl'.90 şi de sub sp,rânoen,,:lc stufoase, a
pmape pnC\a stufOiascpcntrH v:lrs t.a 'ei'. 1"\J1.a;<lide-

red~\'lllj S);!Dh:~, ca pr;virCia ş.ireată satl râz;itoare 
pc Dare vai! mama Sida n'o ClUbO:aşte, ş: nlci n'a,re 
S{l o vaJdă vre-oda!i"!. .. 

Alunge-va ,eînd\'a si -Berta să scmcne şi >::a. 
fc1t~l de 'a f.i cu mah;~l-sa. cu ca:re amnnteri la f.ată 
sc.a:ndnă dCS.~ll:i dlc bine, - însă numaJ: În felul 
a,o(;I3J1ua înoratoC., cu 'Ochi:i p090morâti de sub siJr~în 
ceneJ.e îu.::.reti1e? - Asemenea Întrebări nu-şi 
pun oamenii tiuc;ri" - şi nu şi-o pUtWa niCi l.j:
ŞillIll!r.l! d,~11t vec:n!', când :pândia unoori de pc,,,tc 

Stare de asediu În teritoriile ocupate. 
]~EHI_IX. - Fn:U1K'"<'lIii alu P)'Ot.·h\lll)t:.l.t"\1;1l-"':~ 

deu::"c't:! i,n 1'n t,('l'iltol'~ilc ()Ul1'pfiite, A Il'tMihi\ile g;Cl'
mall(' n,l' (',un't,imla "il fn·nirţ,ione.7R, având Însă 
~ă "e ,~lq)\ltn,ă t.uturOT di'~I"H)ziţilrnilor autorităţ,i
lor rn i lit a I'~ f r'ilIlliCf)7,e. 

Un proîest al GermanieL'=-, 
BFHLl~, - Rf'iehf\ta.gnl în şedinilll t.inu~ă 

i,(i!'i irlljlotrinl f1anq,il1l1ilM puse în apli(~:n'c faţă 
df' (iPl"!1llilllia. rarC 11'11 ~ pDMe apiÎ.l,a :;.i ('are (} 
fhl.~:l a~tfrl înt)"!) i'\itnaţje iny!JO"il)jlă (lp a ;:;e, re-
1':1('(', H~'i('hsta7'll~ illl'pntiî FNN\ltci ca a hllhurat 
pilf:ca EUNpnl. 

o desminţire. 
PAHIS, - Se d"::lminte ufi,(,ia,l ştirr'J, {';I ,<le

N:pl,ane fl'i,i:il('I('z,e dT fi <tl'li'neat lUl num~ll' U11iai 
m~ll'e ae l(",i \'obl1llte în teritm'iile ocupate, pllllâm 
dn-se in vE'idere p()[l'\11aţi(~i, dî vor fi pod-ep"i~.i cu 
IIlO',I'l'je t,Jţi ell'eill (~HiJ'i \TOl' Îll('.('l'(>il. să pO"\"(~a<letul
bUl'ăl'i sau să Împi<;dcClC în.aintarea trupelor. 

Camera vo.c37.ă lncrcdcre dh:i Poit~c(]re 
PARIS. - ('llIl1H.'I'<1 a YO.tllLt. ,in:erl\(lEH'E' 

Pojn{'~lf(' C11 411-i yoturÎ ('onltTa ~fi. 
dlui 

tii';:~i şi p]ia1Iută, '~11'I~lctlcioasă t-otnş.i anH{Uldu-sC( şi 
Iar asculIz{llldu-se, pe potecU'tclc dintre tu[jşe.1eJn 
<lI te dje coar,:ăz şi de ag.riş din gr~~d:'na n,tiÎm.et-
Sida... ) -:: 

Cum te urca)i ac,kJocmai sus şi apro"ape de gră
dilua vecinit !era U!t1 măr bătrân, stufos Cc1.t un nuc 
rota.t, Ge,1a mai încolo, o oamapca de verdeaţă, 
t;lia,tă în 111;]1, şi s.;.îmăn<l!tă !)Cstc 'rot Cll Iarbă. 
C,î,11Id ştia .Lisandru dl a0U nu peste mult o să 
ril;Skl~rt lun;tl. S'J<l' (s.tl~ecu.ra~ uşor, rueVăZUlh >pihk1. 
acD; ş~ Illt ş~-a făcut j(f\eş.it SJ)coteala când ş;'a 
z.isc~~ "poate şi <lrtăZlica şi Lc,ri, o să a1Xl.fă ară
tarr-ca JIYbă, urcând încet şi opritl!du-!~l~ câte\Ta 

. sea,~hii aceştia arVeaitl o privire şireată, oare 
\'orbi'U1 drăg,\la\ş dinl fata rotu,tlljo.ară, cu buzeLe 
subţirele ~l 'cu năsU!şo;rul cam nbrrtznicuţ; ~5Jte 
odată, .osPl'csia luceas1tla. se SlChimba, dar Jlun1.3Ji 
în 'dIOUă fe'luri: când avea de ce s.ft f'i'~ v~19CoIă, 
i Se ~ut1llj'l1l.a obralzttl ca d'e !O năva.l:i dlC'raze au,rii, 
l#. ochid iI1/eg.ri îi râdc:an a.tlltITcc.a, de TJU se puttca, 
0r:iorl1e lai fi fost. să nu zârnbcşti cu dansa ... Dar 
Unc<Yrl o vedeai că rămâTllca ihă vc&te atClt1tă, 
faţa i SiC ihmgia. sermls{l, pyi:virea f se Întu]1lt1ca. 
$[ cu capul în pamii11)t prindea sortul în dreapta 
şi în stân~a, ap(~i îşirlc-!Iozita părul, !pc tâmp,Le şi 
P:orni"a cuminte la {} chemare. Căci îJntotdea\UIHL 
atu11lCi, trebuia ~ă răSltm~e ae undcvau.n gllli.<; ră
itit, mustrator salU 'ppru'l1citor: 

1

1--ga,rdUa $bu:rMllntci~le fetişcanii. Ca să si le facă 
maf În vo{tC, Rer:(:\. se făcea că ntl ... ~ vede, m~'C3Jr 
că in oc:hili. !pr!ivit1!d. pieziş 'i se ogllin<lia chl"pul svelt 
al t·fmăru~.ul~·:u p{trulcret şi cu fata albă C·f{" spuma 
mai viu şimlai ,:Iuminos decât în cel maq limpede 
şi mlmi ,C"lllrat c11::sij~~1, Băria;tu;1. o privia Îndrăsn:et 
în oohi, şi zâmhj,a; Şi .d{insul adesea Cu Îmteles, -
dar ca să-i v{)rl.v~asc{t, era Îll~otdcau'l1a prea de,- ! 

:c·'1 pe, in ulllh!1a1 ocrofitoanc a mărtrltt~ ... (,>1teva 
! dire, - dar dcshllt ca s.ă-i iasă făr5. veste în ca'le 
1 s'o prindă de mână şi să n'o mai ibse acuma să 

a~erg.e pr~a d.epalrte oa să-i poată vor)j:·., 
Ber.ta 1l1U s'a. spleil-itllt. n'a; strigat. n'a zisi ni

, mica, -pla're că s'oo- fi aşteptlat lla Întf·lni[leai 
,asta .. NU11îtai {)IOhil îi Î110tau într'o :'umină ~are nu 

, pnk~a !'.ă f.;enuma~ 'lumina 'htnCi de sus, ci !la.r'că 
! ~ucia de lllnd.cva din \aJd~l.ncUlk dipşon:llu1 fdi..:.M cu 

iJ1;d!til1"lle>ail(t. Ber~al 
~ireţi sau râiăJtori "fătau atllnr.:'jt că 

~tia'U şi Să se Înoureze, 'să se învălu~alscă, - şi 
Paire că erau ,aIn Era straşnică ,mă'lct~~ita, de loc 
1l:u ştia glumă, şi mkar .erI Rerta tre>cnse acuma de 
Şasesprez,eceani, ,se îng-~llibenea. şi tremura când 
o 'led/oa mârl:~oas.ă, ca şi pe vreme" C.fU1d era fa,tă 
Oli.;:{t; iar mân1oas.ă mama 5idacm mai intot
deau~vll, ~ -căOi greu era S;t-'; îtitri în voe,. şi ma) 
la toate le găsea câ~~ UnCl1tlur. 

Ber:ta stătea ta do5a'11,a p'ărilltească aşa cum 
~tă omul a.$t-eptând să ,trca>:::ă o furtun.ă care dă 
l'este elcrbc,:>te şi decanc n'are iJugnta să Se fe
re?!~.;::..>i. Toc:Jă răshllluwa ii era, când putea să 

paflte· 
Se Cl\ollK)SCU~eră imali bine, mal de mult, când 

Cr<l!tl copftli. Dar l'.1lpOi ne Lis.JIllIdru l-au dus ta şcoală 
depaJl'te, şi ,a stat acO"lo ~a oras, La un un:::hiu al 
lui, n'a mat ~YC11n de muH pc~a;casă. Poate că 
Bertn s'a mi1ji gândit l!a, cit în vremela asta. -
poate că nu s'a mai f!:fllllU j't, - ,!1Iiol ea n'ar pldea 
să wl1nă tocmai fără îndo~aIă; dar aşa cum l"'a. 
văzut acuma dind 's'a int!Ors, de bllilllă sc)mă că 
nu ~ J-a Închipuit. Până câl~dea stătuse uel în 
cuprinSUl curtl10r şi g'Tăd,Jni:loT larg-j d"n orăşdul 
mai ·oa Slll 'l~l~ s~l dolo o.epal\te qies.::use un 
fiî.Hr,umos: şi' iati"H a'C\lI1l..1. rev;e-nit ad, ta. doi 
P8şi de unde shăulsc, în toată vremea aceasta, 
CenlUsot'ca ... 

Lasă d n'ci pentru dâ!1'~a nu trecuse vremea 
aŞiJ! de !t'c1aha: USflmdru Îşi m~l.rtl1ri'sia hucîC1J a
'.:.('s;";~, dl~ :.::,tc f~l'i () vec1c-::l, J11ăcJ r fl.!:'a mărun-

_. "De ce tot fUM de m~l.C"?" sbttr[i trcimu
rând o ş.c~aptă, - "Eu? ca să mă ajungi. .. " yibră 
răsp~l11su~ În râs uşor. 

, Şi iatrt că se "pomenira amâlldc;t: c\avcrti.l at'â
, tea \~zl-şi S/ntm{t! Si ,pierduseră 13\tât,:"l vreme urmă

rindi.l-s.e nUT113'i din o,chi, de dep'lrtc ... C\tm o să 
P'l-ari s;i prind~l din uTmă zilele cari sburrasera'? ... 

Dar ce! O Ci~ipă poa:te S(lC1.1Prirlidă îlltr'Însâ 
rr.la i mt:1! d,::.câtcDasur!i, dec~H zile inrregi.... O 
(:Ij')Jă în '.::.are m,ln1~lc c'c s':a"U Întâ,lnit se tin str<1ns 
I\h1~.::Zl'~ ~,e pl~d\ Îllctt -pe ul11âr, şi capul pe 0-
~)rH. huzele c:lllt~n:d fn111Ic;"1, si dC'Hhtă i,lt~l~lli!1---

Pretul unu.! eX~.:!D1.pla-r ~ Leu 50 bani. 



,<. 

La răspântie. 
o cJpă din v~şrLic,'!e, - în vUata :ometle~că 

un ît~~cCmnat °drum li1GlH" Îşi ea sfârşitul. 

Mia. ~~l!Oer ca niciodată, P:ma in înfătiş,a.rea 
ei, se; lY'«Jnejo că; Inle dlesilluşejşte, simbdlilc, vremt'lc:b 
care 'r!le.acă. - Un cer, dea-stlipr.a, senin, alba
stru, Cu mtti stele de căP?ltâi. În oe~ui ad. dQ:'
s,prezecdea re rtl!\~at"J., d'l1dos. p'cste ceeace .nu 
mai vine: AnUiI !ileşit lIn sor'. 

Pov;eS'beta hlâ, e IPământul, bf\illin de cUiloarroo. 
C~lrtmne:ltl\:: CUI ŞGrsua nOTOl:'iOs d~undait, cu a;roortii 
tll1Zt , şi c,u mu~t glOn!lU De nu îl umple, podoaba, de 
L,,'lpadă, ca În \~l'IH :ani, IPC vremuri... 

Şi înlliOal)hla reVef'O'l11U'1ui. în r:tmul cadentat 
all dansUnll,i, Ipl;.r~'.::hi-perechi, îşi petrec 'Cll gâl1ldull 
1n urma vremi", ,~ll sC'llil~m1Cl11ltC'1,c vrând săpf1ndă 
n{tdcjdt!e pentru :mttine. 

Se adu.mă in V\'chc.<l/ tra:ujt1e ° lun\~ care 
str~Ll1ge a!cum în ju,rui1 lum~r~)i d,(' bu,cur'i, aminti
r\le, .;,;e-N scut,ură din SiufLet ilillir,ul,acopcritolr a 

tot ce a fast ca 'un viiS .. , viata. Dând suîl:::llll\!ltf. 

l:C poa'te Îst 'arc I}artea-ide Sl\lfcr i ntă până ,aici, 
prin Î'l~rca; vedll l0,r ,pHniri în noi:\e nftdejd:,o
m'tlil veşnicei fr;lmâ,rYăr' în c5rarea J'r~cles'usită 
;: zilc\ ce va ycn~ îşi ia în acest popas de S~ir-

b{\toarc, noi şi PrOa'sjJct'C cred'nte de v:1,:l,tl. 
In prag de În:oe[nJlt all unui' i)rcltu'diu de trăire 

dUP:1 ce vom ::~l~a fină Si mO~)lle. pânza vcşnic;i 
s~i îmbrobodezc dlc î,nltn(olflmân!afe a'!1!ul plinit, să 

m: deschidem h~lima, ,Jlftm:âtrdel'n ea, Întru Pri
m i pe a norilor 1Jm,v: rlJor'l cu. ŢIe tel e d eiub' r e şi el i'n 
t.:]e. ca dh"fesnfoe de ,;llu'f 'Să prc'Srtrhm În vfnt;oa
rea vremii. polenuJ da <JJll,r alI muncii, dătătoare 

de belşug .răsplf\titor ,pc:nltru Sll:fcrfntc·. 

BelŞ.ll~ ră:sp"Iătl,tor. Si pentru multe siLferinte 
Suf~rintete ce ne Î,ilOu:nj-(Xlră fnM'una şi stârlli'tOr. 
omul vieri .a:dev1ir<tt'e. Neaiul1f;llri de oameni mă
runtii ş.i tIo~lllşi fericitJori: cu puWfjCa vieţi,: pc,sh; 
nlu.fatea şi ,"~O,tr'cgi,a) vremii. 

hnbo1duri ,ele în,drcaptă cu sâr~\lin tti şi Liră 

r,lgaz, 'pcoml~l n,izuintii spre des ăvâ rşi.r.e,,1" î,ntru 
,ce-~e bune. 

Pr\~mindan:uil de-şi deschide zite:le 11CCllnOS
CllJtc î.nzorii de aICi, cu gâ:nduil CU't1<'1.t 'al omu1ui 
ln\cio(, în ~Qt ;purtând rcgrete oenu~H. vre.mi\' qe 

, 1CI11-slli!Î'iţ:rlin1f, 'DC\fVC,:lSIC, ~:,O'\.)n~'e, m~lIjca!lldll-Se 
apf{Jap,~ într'o frenesie dcs.hilltUjtă ca a torcllte-

,.-"irn:rce-şJ rt~p zăgamrl\1!c neputincioase d',a le m<4i 
° 'line în frâu ..• 

I ----- ~- O tres~i,rj r'C,ş'i î~lt a $lmUll g&~l d U -~eC upu te re, 
Socritdică pailj-dă. ou ,privif{icll spcrioa'să ... A răsunait 

.. de und·cVla: o chemartel? .. 

i 
t 

- Bemtia! 
A alu~'t~o Jiltn.llcJe. Şi ca 'la ° poruncă ce lIne

lm\a/ num:a,;, d.ecât Şi fără fmpobrivite ascuLtată, 
lS'ia. făclllt nevăzut[i, mânalnă în alerg:a.re de bă
tăid:e repezi aloe j'nimili ... 

Jos. Etoere. N'a 'sl1l11ga,t nimeni. E \(,niş~e a:. 
dânr:ă ,pcst·e tot, Cn,m ar ili Şi putut să strig:~ ei,
neva. a,}J: d1e>!,ămurit, dlela atât,a depă'('!tIa:re? 

N'a strig-al decât teama: din Sllfletw1 ei. Berta 
urc~ iar:C.,ş, in'cet, simtind cum bătă~Le inim;i i-se 
to't j}OtOi;.ta'U. Dalr suh măr nnl mai era Jli',menL.. 

1ncut, llllT1Ja ÎS11 ,urma Cf\l;leâ pe cer. Si pân,ă 
târzi,n a rămas bta [1''::010. pe caiJl<l,peau.a de \'~r
de a t{l, 'ClI ochii I\)ierdut~ ~1l zare. Num~: În diOu.ă 
Îc!:'Ulri ştiuseră sft priveasca până a:c·v:ma: - din 
{;r,p~ Ce trc~uISC, au mai invătat şi 'a:ltfcl... Şi F~i\
fNlmh<; nu era ,alci. sa S{),alrb~\ priv~rc.a a~basta şi 
$,l ~c îmbcte de dânsa ... 

Nu s'a mai rn'to11" Lisandru sub măr, nki in 
scara Uirl11[ltoan.:, A dOllla zi a venit unclJ!:'tl-s~lU 
să,l du:ci~ im, - si mali departe Ca până s-'::llma; 
- Cll n'avea alt urmas, ~i-şi ])\1"CS': de gânu să 
faca dil1't,r'însul\ dGmn mare ... 

Domn mare. '1I11 de seama C.f~nu:${)tcci .. , Să 
11 sfut mama Sid.a ce i-a trecut ci o clipă Pi"lli 

~:'ll;d ... Dar nu va sti. Nimcllf nu va şti nkiodaUi ... 
De ,seama CenusO't::ei, era Hctr'ca M51ă.etu

lui, tli'ns;a~w~ blc\! ş~ Mbn, c:wc dob<indise voie 
: fi vi,ntl .. ~;i-ş.j fa'.:::! frllrtl f lswl" fctii, Si cu c~rc lo
god,na 'C/f3J llO'!{lrîti\ Înc:i de mu;'~ între pă'rÎnti. 

Potrca n'a prea Îndră7J1lit ~ă vină, şI :l (re-

SOLID.ARITA TEA 

se dcp::iJrtcază nos.tal.}1;ic în·~ urmă ... ,IIC indrep.tăm 

spre wtiae'l de un ~â[lid şi eli aoelaş ·$lu,f: et, a.cum 
cflnd 'se cere m~f tCur'a't spu!S;I, vorba jlllbirii ş: a 
păcBL •. 

PIămădi11lddin i:per,fl'tl,ţe nmltc s;',.!}ctrecll,tc, 
n.ădeJdile vrute şi di') viitlor. apr'nd-C/rTI de wlt im 
ceals al ,an.uLuh băltirân. drag.oste de y'ată pcn tm 
anui: ttn,ăr: 

Lumină de patClC şi mtld,tuwr re, câtă nu mai 
se poo.te oore, şi i-se lpoo,lle. da unui om ... s.ă le 
vedem să:Iăş!ru5'l1d intru ar. 'ooştri', pentJru ÎnfJori
rca~ in zo~: de hll!tlă tar·ă, a UUUt neam viguros. 

T. srbRA-
II' l'-' ,., Sta' e te· .., 
Mişc~ri de trupe bulgare 

-
I Cuprilejnl ~nei expoziţii de pictură 

Ne-am obi~nuit !să I1tmhuilm nrii:n-oIiilta,~i;lor el;. 

lJ.i'(~ delH 'noi u'n dnB,intffl'eS ,total fată klie \'ilil~ 
lHra,,;tn'i 'art ist.j('ă şi Ilit,el·a1l'ă.Mo~i\ve 'penltnu la\CIaa. 
~ta al11 f()"t, poa;te, 'pl'('a lllllllllte. 

C'i\qld în.;;iÎ s'all ,i\,it oazuri ~poorale - l'a're 
100 e <l.n:;pt ,- llUlloi }:i-ls\a dia!!. alt.('tnţila tCuvlE'niltă. 
, O PI"'l'<1!'op:'îtă CX'!/(Yl.itie la IPa~latJtlil 'Onltlull'laJ 
ooeea a pictmmhli Vi~t{1r. Ul-rilOh ;:- îlll \311,(' căTIl;i 
pilllze tdl~te 3lflân.e ,iia~a, Ităllanl11)ui .român _ 
,nie"a I3.tras în ehi!p ,deot'lQbitta!tentia. . 

Maj(miJtlafoch pânzdOll' dlltuK Ubrji('h ~'!l1nt wi
'\"elişti diln l'u'l1a:Motilor: <l'C'1r.t Vitdll~a, Al-bac şi 
Bl'/:lrl. O lll!ell ţÎlJIllO d00~bită Imerită It aibJoull Inr, 
9: "Sl-ll.ili'l'cU 'PUl'a(2Itla!"u/ll\lii ,amlv('I'."'ătr;Î'Î !de 50 !ani 
'!L m'.lit,ii 'hlti A'vnm I,tlllj('lnÎn da~a din VÎJdma, 
oun.tle ;;'3/ năl>:C'lnt." A'0C,"lt, 11<1 hlon la f()''lt l{\umpărtat 
,de TlilreCltila Pa laim].l1,j (1n,lit,u,raJ' lpontt,l'Ilu :~r 11Iz:eul 
bOglat oe-l l~dă. h'l noi nm 8'18; !('\l1nO"ml't Jllidi· 
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la frontiera noastră. odată boi!C'ot,nl1 {,peri lc'l'·rlearttă. {.\a'pi,ta·lla ţării • 
Dinl Ba'Zll:rgi~ ~ yp"tf',~t'E': TJa f I'on he·.rao 110aR

t,l'ă '!'.e oh.'i>eJ'l\'ă {} vie mi~('a,]'e ·de tlrupe blllg131!'e. 

Piel1etde de ?!'iÎ'llIi{"{"l'Î hld~,11'i au ln,C'€>puit ~a 
fie irutiîTite, "ă.p!Îl1{l'u-s.c ·t,ral1l.,<oee. 

Ban,(I(3 de ('omit,rigii au l'Il('CT<.\ut să tlrca~ă 
frontieră~dllll' fiind ~\lrpJ'in""c de trupele nOll'!M-e 
iS • !ln 1 rcI'tI11R,,':;w -f 

lnK'nlll'l."i'l1tni ,cJ'tNI,l,e h<1'n!rl(,)ol' bl1~1gare Iau lîn.e<1' 
put ~i lill .Ju~'lla\"ia, ,d';!,]' 'aJutOl'ităţ,ik osâr.l.)eşti 
prllcodeoază fClul'te d:l,asti(' şisl~ma'r 'l'tl l1\K'este 
barlocl{,. 

..... 'Ci .-,.,., W a." 

DeJa .• Un:unea Foştilor voluntari români', 
r 11 12 Ilanlllla:ric 1(', of(~-;>tJi.î V()llu'n.tJ!l·i l'omimi i,n 

a'l~rllaj el română 1;';-[ în a.rmate,le nl1'a'te, Iadlători în 
jwJetn'l A lillid, ,~lmn IconI3tihllitîn1:r'11111 \Clrspi:h'ţă

m:l'nt jnd-et('lml., fiî.IC~îmd parte ,ditn "FnlIUlli((l\ foş

tii:),,!, \"(~l'll,llt~l!,i 'l'O'mâ11i" mi" $0111\11 în Clm,j. 
C'(}!11 itlotnl aee~l'\li klosP:l!\'(,ămitillt jlHh,tt'an ~e 

(\fIm!"> nn {l -el: in Ui'm ii to ri i ,di(lllm i: P re';lC\rl'i lltt.e: IcI1r. 
D11:m;'torn C~ma. modic; "'.r'Cl'ctall'~ 1(]'r. R-omlll:1 eo
to()~u~ mmd.llKh'dc.at; lCa~,sier: Uilul. Cl'~"tda, Inulu:c

ţ,jonal': Oll'C'm bl\ili IÎ:n IB(jm'iltct: Idr.,Homnl ,lJaza 

ndnJ{'~I,t, [11'. Ion-n R{,hu IprimaTul OT!rL>;ll;U Il i, A. 
(\)tl"llŞ Zii:urllSt, ,dr. Ni,c. N~dtellcu! lilld;wJl~>alt, Goh. 
Nă~llJt· :/iunetlonar ,;Ii Gh~orghe Badea ţăran. 

In lipPla unui loool,bi:rOlul va fnncţ.jol1la ,de·o 
ca'mrlată în stTaKla Lun:her 'IlT. 1, î,n hiroul ,clE1 'alel
yoent1nă alI dll~i dl'. IJuza. 

fllOalS't,rre a {Yf.eri t i 1ut()l1:dea~n ua llaJrgă o~pi ba\l )'thlt-e li.. -;<~ 
teI1a1ti\11'ei <şi '3,1'J('Ilst l'eiin.c. EXp.cizi tiile:picto11ilm 
,şi ,",oK'ul ptm'il()1' mllliO'l·jltl<l ri. 11(1 lhwu,l'~şt ÎalU fost pl'i. 
lll,i\t(' ,('1\1 toat fi $i 111 patia. 

(r b.) 
, ce" '.""'. , 4'1 "IV· 7.U ....... 

ASPECTE ARĂDANE. 

In chestiunea pietelor din Arad. 
Nu vrem să disc.utăm mut,arca Pietei de ,le· 

~11;me din l)raţ.l Avmm Iancu: În aceea. a Cate,. 
dr.all,~~i, T1il1 vrem Sri bă;J1,llrm c'ă a fost ~vre-\l!n mo· 
tiv persona! b, mijlC'(;, ci Î'Dtreb{j);n pe d. Prim:tr 
d<l~'K n fe ..... "'t vrc.;od,'I'ti\ în ,Fat} Traian umle se 
vane! P<1/,ceri sit Ylad:t {;,lt dei cro'C .:urai lrdme 
să 'aiba g:OSiP,oJj:lic!te arZld-:lillC ca 'să-şi in::;ro,~pe 
pici'oardc în cel, n:.!eXa?Yo'1~at, 20 cm. de noroi zis 
rma!ă. 

Dlr ai;:l~l norC': 1"1I 'C 110'roi di,n piim,lnt ·5j! :=tpă, 
Ci este ames.tcc.J.t CUi tuate H:sturiLe de 'ia tot fcltu 
~lc p"IS';:ori ce ~e y~lntd :;i::cln, aşa c,'t d'~ d,cparte te 
izbeste un miros de "Ql1clQucs f!Cl1fS" care numai 

pHi:ut nu os~~. 
De cUir~l~t TII~I se po~t.e bine cUr(Lti pcntm 

rC'"tllrHe mn'tntile 'lU inh'u-t În compozitia 'fer;:.nu
~lni işi trebue .:lLDat nu ma,UlI,r:at. 

Ar fi trebuit deci. ca ael' ce au hotă'rî.t muta' 
re" picteic1c P';:.~t\ri să fi ,~lsfn!tatooHll'~! parfumat 
ali ])i.ctci Tr c).Îi<l,n, 'C':1 să se poa tiI 3pilil.c1 fO':l,tIC ae ră
mâne în ur,ma ladvi,t~Hii desfăşur.:ltă dimineata. 
Timpu'l mJ.-i 'trecut 5:'i credem că totdl'.:aun,l e mai 
bine mai târziu decât ni'cilOdaM. 

VLA D Tf:PEŞ. 

bu:t să-i Higiidulască tată-s{m, Ma ~letu, o bi"uai,e p:tmânt, şi O'dat(Î lWTr' al lOe începu sit curgă o 
în ]c}l;c,Ca să-I hotăra~că. fI [;1 cu fin·rl n: 1.: 1 , cfwd f,10<11c de ,lovitllli pC'ste }:Iă':arta, peSlt1e\ capul gol, 
se gândh:1 llumai, la ochişorii baliccurlitort: ai fetii. peste urechile, p;;stct~merii, pcste oSPla,be!te 1Ll'i Pe-
Din ŞtCo'allă focă, îşi 'ad:ucea a'minie, "Cum la, de trea-. Izlia fata. ou ~~te, CLI înv'erşuLJI<l,re, Ci(lŞÎ când 
mil~tt 1:1 apăra de dr:a'CIi de băeti cari umbla:. să-i ar fi laN'ut sa-Şi răzbune j)!.:J!i1:f(1l.() in7Juhă de 
snm[g-ă merind,ea din mână, m~h:ar .cii fata era mo:a'rtle, pOll1tru Unl ~):1,I~ri!le~,f,u };)e s'a\r fi săv;îrsit 
Con trei ,z,n,; mai mică d.C'Câ,t dân5:uJ, - Şi cu c(' pri- ;;,CO!IG, în fata ei. l'ar Pettrea stăte.a. tot mai plecat. 
vire dl"sprctuj'toa'roc ii lăsa 'apoi să Urile, Cii fran~ tot 'mai j,llcovo':'<)!t, - până "Ce îşi .atei'use ~mjnte 
zela in gu'ră, galben încă de ~paima Înuc:ratli,.. că ÎnD ,cellie diill urmă nu":; tinea nimenlOOl acolo ~ 
B{itctili r1râdeau şi m!ali ava1\, - iar el prindea oi că n'avea. c1acă vo~a. decât s'o şteargă la sănii
e!V'jf.l)Vtc taH m<lii mare depr1d1 induţa Berta ai ma- toasa'. 
met Si dia. R(}ş.ie, gâJ,Hl~d de mnlto. ÎncorualJ:ie, Berta !flsă 

EviaV'~a asta îl t6n:ea ş'alOuma departe: Uat'1 jos ll'mbrl~la şi-şi Iiptez\ pă;rull delia tâmlp"e, când 
ai])O'j d,acă :Hli făgăduit tlată-sâu băt.ai~, ce c:ra să iară.ş auz), deal't,l (~a\tă nl1 aşa de NmjJiede, dar 
frncă? Ş'-a l;l~art inli;ma ,În dilJ1~i. I mult ma~ 'rt''1~,chcmarea it'emută: 

De câtă-Va vreme Bert..'l, cât numai poate să I - ·Bert,'l(! 
sC'an~, dă fu~all::li call1apcalllO d'e verdeaiă din oa- 'Acr~i(). î",a,in!t,c.:l ln:1,mejl Sida. •. 'a t,rcbuit să-: 
lJătl~~ grădÎlni:i. şi mc,Tciu a.colo Îşi face veacui'. Aşa 1 ~c:Hă iertare ,'il1 ,i Petr'>,:':l. ş.i să'I' fădid'l1.iD'ică Si 
ii eSp.u:n'e mama Sida lUi Petrea, -- ['r)lr Pct,roa, bă- ! lui. şi llNl'ttl'cll, că va fi de aici Htl'iMe ilogodnică as: 
nilnIif:llid d~11 mârlla. stângă. ilaf\ cu dreap~31 Îndrcp- i C!lJtwto,~,re, - că pAl !111::ll" e copi'Iă, să se certe ~l 
tândll-şi merl~1U 're~ă:tura şi g,u~e·r,Lhl sorobit care îl I să se ci.ondră'\1casc.ă cu hăeţii. Iar ActrC'1, data 
imt .CTupe$te de ,oeregla:tă, urc că a~ai!e spre marul '11 i~a Klgădu<i.t că n'o $:1-1 t11a,i bn,tă, a prins să zâm' 
cel~ bătrân cât un nUle rotatj bJaoc..\ jar'5!$ multămH, <J' a i/elrta,t-o, ° 

A a(j~Ult1Is. Blerra, im!p!âl1\tll. Î'p }1ământ Vârfl1\l 1 . - S~i tiU te ro:)li 'Cefl\:lC Dumnezeu. - a~â~ 
umbreJlu~;i - aa:dUlS-.o sa ~ <ll~re clic S03'fC, - I a m:oi pu'tu't Srl z1:1 mama Sidq ră,stÎ'tă, c~!1n ~l jl 

·~Doi işi t1azămă mânl)J'e 'd-c mâner. bărbia! d~ manoi •. er.a obil~ellU11. -- Apna Renta s'a făcut jar l1~vazu:t,,' 1 

Şi se uită ,1a Pctrea. Betrea plea:;ă p{:ivkea În pă- ~: toatil z.iu'a Pct:r:~a 'n',~' mai dat de dâns:a ... LaS" i 
mân!r" Şi cum nu :m~, vede och'"~ s.ăpărătorL a1 că nilci n'a pr~a cilu~nlt~o cu tot dRnad~ns~rn .• J I 
r~\\ei,prind,e fărrl veste .curaj ţoi in~epe S:ă rân- 1'1,; ~'~(l r'3! oa,ec:ea,I'UI:':'l a răs.ă'rit mal taPloll,. 
j.!W'lCă. n1'llM m1f, târzÎ'l1 ca:altulncca, A riăsărit târbtU de , 

- ApOi ~u dacă scap d0 mi\''iti>e. aŞ,a il zis tot, - ,es' a r1'l:ărit de getaha. ,c:ă'Ci n'a fo~t lli~nen,e~ 
tata, ,l,a toamnă-i '\·og,ouna, ş( mama Sld,a a, zis... carne ~a v(:l'da cum ~,;:, Z}1;!,:dUl{lll de p~ans mCi.3, 

Ct-a: mai zis .ID'a!ma Sfda. n"a maro a~teptat lImcrt i Bcrtei, l':c;Îl':d1ia~răm:~e ii pitCurau ll1a!1 
Bcrta să audă. Cum sta şi Sle uiita'1a b'ldăranul i' d'q' (Y.'hii tl1,rhnri, tant;'ti~J"lhi în. depărtatea nep.1· 
ăsta d~ ,aci, ş.i îŞ.i laiditl00U atnJTI1te în 'De l,oc se 0- ! tntn'"ă a nnpt~i şi ,:>1 V::tr)r:ll!Ul... 
I}rise şi Îlll al Cll~ Joc ri~i.sărl.s<c ,C'i~o',!,O, - o cu- i Fi .. t'!1ckă, ~. dil1e 'UIT1 fă.i-frumos trece 1ţl~ 
prinse d'cmLatft tm necaz, o c~l1dă'~>crâşnitoare, o 1 ::âte'>dată, prin viata 'Câte umei Ccnuşotcc .. Ps' 
tur-e năvalni,~ă; se ridică, smulse umhrela din ! !IU se O!Preste. 
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!levoit a întrerupc varsârile inainte de exp;r3rea so
ri~t,1 tii ;t!mală. vlh'->J I,il!' făcute Împr('Unll c-u {Io.bâ nzile . 
;Jin r('.,timp ~e l'('.,·titll('sr. 

Jndi,'izilor intmtl ÎlI soei('tatNl anua.l[l iJl"titu!uil ~e 
, lichi"le credite şi anullle ÎmllfullluturÎ de fi dE'jusiune. 

imprumuturi intabula-te tU·supl'a, realităţilor ş.i ftml)fu
muturi ~nl·'lJltate ('u hArtii [Il' valoare, sau alte alllla
nete. In societaţile anuale până de prezent ale institu
tului l1e"tl' douăzeci şi clnci mii 9'au semn1llt depunerI 
iundalllf'ntale săptămânale .le eMe un Leu, a cli.ror 
răr,arf> a,lluaW ;trec 11('.~te suma de un milion Lei. 

Intrama în soeje<tatea <anuală a .douăzecelea. \II. lins,ti. 
tutului se poate face de acum, În biroul institutuluI, 
Bulevardul Regina Maria (Andrâssv-ter) Nr. 5 .• eta
giul 1 .. l1'lId(' .e !}(}t obtillf'a t().a~e 'l'nlrlalte Iămuri'flÎ 
dorite, VrlTsalfle În societatea anuală a XX, se Încep 
la 1 Ianuaric 1923. 

Dlrt'lcţ.innea Coopcrntlveldtl Cn~llIt ~i 

P~~tr~l'e Il ('nnll'lrdll.J1t!l')r din A 1'1,,1. ... .. 

CINEMA. 

AN NO U FERICIT! 
.lOl'(',<.,(' Onondei mele cliel/tele, EU;:N:1 l .... EGU,S 
Ş!OLOVAN_ crvitf)t~l' de dat/li'. Pirlta. Avram 
iancu 20 "i Ioan McţirllHl (J'ostă Porray) colţ. 

AN NOU fERICIT tii' 
urez Ono clienţi şi cunoscuţilor· mei 

DUMITRIU N. ANASTASIU 
magazin de articole technice, Bul. Regele 

f erdinand (fost Boros Beni-ter) 1 a. 

AN NOU fERICIT 
urăm Ono noştri clienţi şi pe cari îi rugăm 
să binevoiască a osteni până la noi pentru 
a lua in primire Cadoul de Anul nou. Pro
prietarii restaurantului "LA OMUL SELBATlC" 
Strada Eminescu 26 (fost Deâk Ferenc-utca) 

AN NOU fERICIT 
dorim tuturor m u Ş te r i ilo r şi cunoscuţilor 

FRAŢII ClERN6clKI 
pantofari, Str. Mărăşeşti (i Kossuth"u.l No. 3. 

AN NOU FERICIT 
poftesc tuturor muşteriHor şi cunoscuţilor mei 

DIMITRIE SUCIU 
prăvălie mixtă În mare şi mic Arad, Strada 

Melianu 3. 

AN NOU fERICIT 
doresc Ono clientele şi cunosculilor me 

GHEORGHE ŞTEFU 
magazin de articole alimentare ~i băcănie. 

Strada Eminescu 30. 

AN NOU fERICIT 
doresc cunoscuţilor, binevoitorilor şi 

prietinilor mei 
IOAN VARADI 

orologier şi bijulerier Bul. Regele Ferdinand 
(fost Buros Beni-ter) 16. 

AN NOU fERICIT 
doresc M. Sl mei binevoitori şi cunoscutilor 

-FRANCISC TR1TTHi-\LER 
OMUL FĂRA NUME PARTEA IV. Rev3rsatu' AN NOU fER ICI T maestru arhitect Str Cosbuc (WesseUm'li) 47 

doreşte tuturor. muşteriilor şi cunoscuţiJor . . 
de aur. în 13, 14 Iarlittari:e în Apol1o. AClum ,1uct'IU- TERElIA BUTTlNGER lAN NOU fER ICI T 
rH~ se desfă$OIa'ră În Kr)penhaga. Merge vestea, • atelier de spăl:lt şi călcat, Str. Consislorului 30, doresc an. clienţi şi cunoscuţilor mei 
că Jl1!~lte lui VOSfS \prOduce aur colos3Il, un şal,la- A N NOU fER ICI T IOAN POHM 
t~n, 1 <>j ll11as e şe ti ,catre a n{\f$codt minciuna a-

~ doresc M. St. cll'enţ,' ŞI' pl'!'etl'll1'!or mei' magazin de ferărie Piata Avram Iancu (fost ceasta, ca sa pună mâ<na pe mi:li0<1inc"e J,ui Nisson S b d - t') N 3 
KUN SlABO' ŞI· LOVASBeJ)E' NVI za ____ a ____ ~a_g-_~_r ~ __ o. . apO/i s[t fugă. TIIlăr'1.ll1 Voss vfneacasă şi află to.ată L'- .. - -------

in ramia. Câr1d PaMms atu h~nri lui N\sson !1i proprietarii restauranlului .. C}<UCEA ALBA~. AN NOU FER ICI T 
nea s~i fugă ptlme pe muncitori să se răscoale. 

PaJlmas, c..lde da1r acolitll!l SlÎlll Pol fugc ou ave
rc'.<J. Hobby ş: Vos;s se rmIXlcă ş,i urmăresc Îm
pl'<eun,â pe P{)I\ ~a să mân'tlle averca bătrânuhti 
Nissan. 

'" 
LORD WI.LLlAM RATCLEFf dn~llîlă În 6 'acte 

in l,~, 14 şi 15 la~lIu<1,rie în Ura:nia. Nobilul Ratcl"i'f 
duce o vlÎJată l.IşoKl~id. Auz:il1d -C;'l ta't'ălsău a f.ost 
llCis să ded' de &ă~l răzlmllc. In CăS{ltoria sa se a
bate '(}e :Ta ,ciurtca seniorului Mac Grcgor, unde se 
inajmof't--:-ază de fata :l<ocstuia, d:1lr c rcs-pins. Se 
ioa:ră deci Ctl va omorî Pe toti, cari lalr fi sotii fe
tei seniorutui . Iii şi ucide în dUClt Dar 'aude. că 

Mac Gre~or a uds pe tatăl său, chilar când împă
cându-s.c cu fiica ·acestuia voIi,a să o ia de 5,oUC it I 
uaide şi pe Mtl\~ Gregor, răzbltnând pe tatăl s~iu 

şi n:'mi;c\.1IlJdll-şi nor00Ui1.\ /J 
• ri.l\ .. 'fj 

OMUL FĂRĂ NUME. Partea V, Omul cu nerw 
de ier, in 15-16 Ianuari.e în "Apollo". 

Goana nebună se continuă după Pol În Span.ia, 
unde Pol scapă ca torc ador. In!îă unul dintre ortaC'D 
săi dela mine îl. descoperă si-! icfueştCl, apoi dispare 
cu milioanele la Genova, unde fi5'l:lH'ează ca pl":nţ ru
sesc, Bobby şi Voss, cari stiau că tâlharul milioanelor 
are o rană în fată sr. aveau şi numeri[ ballcnofelor. îi 
dau de urmă si Bobby pune mâna. pe tâlhar. Insă ex· 
piră si armistitiul dintre Bobby si Voss şi ceh vrea să 
deţin,l pe Voos. Acesta lnsă, desi ajuns în cursa ste
lei de ,"',uieteu Mabel, scapă si de Bobby ~i de poliţia 
ain Genova, 

-----------------------------------
RedactOll' Tesponsabi1: LAURENTIU LUCA, 

CENZURAT: Dr. MAR.COVICI. 

~~Ud~~~~~~~ O moară (cu vamă) 
eu dod perechi cilindri Ganz de 21. 2 pietri, stir
mitor, 1rier l}1 dinamo, cu local mare pentru prII
wllle ~I loculnţl. curte şi wle de un iugher, instalaţie 
,1 mal}ini. pentru tabrh:llt şlndile. Moara se poale 
vedea in funcţiune Ke-2J5 

Adresa la "AGENŢIA KELET
14

• 

CINEMA ELISABETA 
Duminecă 14 Ianuarie 

Sărbătoarea ISlnpei roşii, 
Dramil. soc. în 6 acte. Filmul cel Dlai bun ft·fl,Duz. 

Reprezentaţil1e se incep orele 3, 5. 7 IIi 9_ 

E~~fo6SPA& Ugai8IMI 

.. 

AN NOU fERICIT 
urez M. S1- clienţi l}Î cunoscuţilor mei 

ANDREI PALKOVlTS 
restaurator. In fală cu Primăria. 

AN NOU fERICIT 
dorim Ono noştri binevoitori şi cunoscuţilor 

MEISL şi K{\RDOS 
croitori penlru domni şi preot! Str. Eminescu 30 

AN NOU fERICIT 
dorim On, noştri clienţi 

Ti\FROV SEBESTYEN 
magazin de piele (al. Bihorului It. Vâradi~ut) 10. 

AN NOU FERICIT 
urez an. clienţi, cunosculiior şi prietinilor mei 

IOAN K66 
mare magazin de manufactură şi articole de 
modă. Bul, Reg, ferdinand (1. Boros B.) 16. 

AN NOU fERICIT 
urez tuturor clienţilor şi cunoscuţitor mei 

IOSIF POLLAK 
magazin de articole alimentare Bul. Regele 
Ferdinand (fost J6zs~f l,9herceg-ut) No. 11. 

AN NOU PERICIT 
doresc Ono clienţi şi cunoscuţilor mei 

ARPAD BARA 
turtariu, Strada Meţianu (fost Forrav). 

AN NOU FERICIT 
poftesc muşteriilor şi cunoscuţilor 

PETRE ŞERBAN 
pantofar Arad, Strada Consislorului şi 

Dr_ Raliu în colţ, 

AN NOU fERICIT 
poftim muşteriilor şi cunoscuţilor 

ALEX. OLAH &. Co. 
librărie şi papetărie Arad, Pal. Minoriţilor. 

AN NOU FeRICIT 
poftesc muşteriilor şi cunoscutilor 

MAGAZINUL DE MODE .,PARIS" 
Arad, Bulevardul Regina Maria 24. 

AN NOU fERICIT 
poftesc muşteriHor şi cunoşcuţilor 

PETRU MOTIU 
pantofar Arad. Strada Braţianl1 No. 19, 

AN NOU fERICIT 
poftesc clientelor mele 
AURELIA SCHWARTZ 

salon de pălării pt. dame. Str. Românului 1. 

doresc M. St. mei clienţi şi cunosculilor 
ILIE MOliOR 

proprietarul restaurantului dela gară. 

AN NOU fERICIT 
tuturor clien~ilor şi CUJloscu\Hor noştri 
SALPETER şi Văd. SEBESTYEN 

proprietarii restaurantului "CORNUL VANA
TORULUI", In faţă cu cinema Apollo. 

AN NOU FERICIT 
urăm M1. St. noşlrii clienţi 

V. MISSIR FIU & eo. S. A. 
Sucursala Arad. In fată cu Palalul Minoriţilor. 

AN NOU fERICIT 
doresc cunoscuţilor şi binevoitorilor mei 

EUGEN BOHM 
proprietorul băii VAS, Piata Plevnei (Arpăd~ter) 

AN NOU FERICIT 
urez tuturor binevoitOl'ilor. cunoscutilor şi 
prietinilor mei. Mulţumindu-le rog pe toti să
mi acorde şi în viitor spirjinul lor binevoitor 

WALLINGER 
Agentie de publicitate şi birou pentru cum
părări şi vănzări, Str, Brancovici (fost Lazăr 
Vilmos}. In faţă cu poarta farmaciei foldes. 

AN NOU fERICIT 
poftesc tuturor l1îllşteriilor şi cunof,cu1ilor mei 

ŞTEFA'\J COROBAN 
croitor Arad, Str. 1. Russu Şirianu 1 

AN NOU fERICIT 
potiesc tuturor muşteriilor şi cunoscuţilor 

GHEORGHE MARITA 
croitor Arad, Strada Brancoviciu 1 

AN NOU FERICIT 
poftesc muşleriilo:' şi cunoscuţHor mei 

OTTO HOfFMANN 
prăvălie de aromale şicoloniale Arad, Piaţa 

Avram Iancu 20 

AN NOU fERICIT 
pofte<)c muşteriilor şi cunoscuţilor mei 

PAUL ERDOS 
prăvălie de aromate şi delicatese Arad, 

AN NOU fERICIT 
poftesc muşteriilor şi cunoscutHor mei 

iOSIF MUZSAV 
Magzin de haine Arad, vis-â~vis de Teatru 

AN NOU FERICIT 
poftesc muşteriilor şi cunoscuţi\or mei 

ANTONIU Mi\ VER 
Restaurant şi berărie Arad" Str. Bucur No. 2, 

1 



.. Natura". 
;lm prÎlnli,t l~l l'{'IlLl('ţÎCll,I'U 1 2 ,(1 i Il e~l'don tu 

Tevi",~ă Llll1l~l'l'ă pentrn rt1:lpflTl~l'i'l''ela ţ';ti.intei ,,~Iil

tura" (',o a11,are în editm'a Sr)('. l'Ultillfr.l ~'attlinjalii 

i'n Bll('ur('şti. 

TI j'n enpril1\9U 1 ci hogat şi V~1.l1ilat l'ell1la,rl'ilJlIl 

articolul d:lui d!\ M. Nasta, inchi.nat m emor l:el 

şi llIctivl tăţ.iiliU i Pali'.!ten r. r n U'I't. "V ii-mll qllNlii 

ingjn(lr" il. C'. Xli,(,llk~'n ,aJrU,Iă Într'o fl'llt,moal'ă 

,ut,riîgătou,re {'e 8Jvânt al' Pll.f0a l.ll'a La lwi illllhlS

tflia prin uti,liza'rea fOrţ(']Ol' 'nlat,nlra~{\, D. C. Lan
g~ne"(,l1 ÎllK'hină l':îctcva nÎ.ndu'l"t ealde 'll'l't,id'tăţ,ii 

şi 1l)('nHll'iei d()ot~mtlll i C', T. lstl'lWt,j, Cel ne I\!o('

,ştP, '~ă lTihă ell'lwştinţc ,,,i,gll,l'c del"lpre fO\·mulr-e.1 
pet.rdu.hlli şi ză,t'~llJLlntde Icl<i pet.rol va gm~i Iămnl-

1'iri în stmJ il]l d(JI('llmenhlt .a.l dl'l1!i C. ~[ P-etll'a. 
Sllb titlnl "Aur şi aJ'gint" id, 1), Rot.man ,dă !'()

laţii preţ,i<OCl1&C ,alS1JVl''U. formării friiloamelor meÎla
liierf.l şi despre mineralele şi productia de aur din 

TrallS·!Vîllfa. R'ubrka note şi N:'lCenzii punedtHo
l1'u,l în i~n,r('nt ('U p,rohJ.etlH;;lo 11l,YUl, ('(~ 'agită şt.iinţl/l 

~i toehuica. 

Revista Ci'lt,e 1"(,(laC\tlată şi :seri",ă aşa fel 1111 

c-iH 'poate fi 11,t1ihzaUi eu 'Înlesnire 11'11 nu:m:ai Ide 
sp{Y1ialişti, ci şi ,rlep~lblilCu>l 00 se imt.ert;wa.ză de 

l'mgl"t·~ele ştiinţei ~i de ('OCa ce sc face l,a mi(J/i şi 

ar trehn,i Hit ~ ilm'ă în. u('oastă Ifli'roctie, EX(1('11ţ,ia 

tel1all'că a Tevistci elSlte s~liPerioa~flă. Î'l1 pretul de 
h'1i 10, llieÎu:sHmrn.art, lfiaţă ,de bogaţia şi ,"al~),;1'l·eI.'l. pi. 

O r{!00nw1n!jărn cu toati ,căildiur3Î ceN1onÎllor 
w:~tl'j, 

ea 4. JD' :J' V 'III __ ,"' ''''1' ,. 
o sărbătorire de Anul nou. 

Cu ocazia Anului-Nou, intreg personalul Preiec!tl

rH Politiei: comisar1, functionari şi sergenti au ţinut 

sii-ş. manifeste dragostea iaţă de seful lor d. Dwfcct 

Ovidiu Gritta. 

Ieri seara, in ajunul Anului-Nou. la orele 6 corpul 

de scrJ,';cnti În frunte cu comisarii s'a prezentat la do

miciliul dltLi prefcct Grata, cânt.ind trad(lr,ionala co

Linda "Plugul" şi alte frumoase colindc. Comandantul 

serl/:clltilor. Într'o fr.·L11110aSa ct1vântare. l-a ielic;(al in 
numele sergcnţilor, apoi i-a ofer':t un admirahil cws 

ue ar~int cu inscriptia "Celui dimâ1 prefect de polltie 

al Aradului, cu dragoste şi devotament". ..... , A'$c 44'$ ti .. ." .. 
ŞTIRI TEATRALE 

.,." , -
Rellertoriul săptămâniJ. 

DFMINECĂ: 'llliatineu ofla 3 ţii jumătate: 
"TârgllilamorulQlfi". iS€!3ll'a ora 7 şi ju.m,: "F()· 
euri!} ell ooncl1'I't'ml Anei Pooa: Li 1y (Ab, D.) 

},{! NI: ,,&dulCa't()trn1" r~r-ern:i('ll'ă (Ab, R) 
11 A HTT: ,.SOdl\llC~tOl''U!l'' (Ah. C.) 
]"lRRCURl: ))Hoc1ncă101f1lJ." Ah. 'A). 
. J O r: N fi (l 'roprezen,ta ţ,ie. 

VINERI: Martinc>n: ,J{(Jgi'Jla Ci71'l"na;;mhlJi", 
:leU'l'a: "Reginta Noroi,ii" l)J't"lllÎet'ă (Ab. C.) 

RÂ~IBATA: "Reginl<l Nopt,ii" (Ab. A). 
DU.MINl~CA: \latinE'tl: "Rip y(m Vink1c"; 

l'eal'iI . J10cgi nu. N01,ţii'" (Ab. B). 

I'n b1 lreu,l ll'ră(la!n ţine Foă OL"llp.e \sc,âră ,de s.el~ră 

tmtte li);(~u'rile t-oatJ'nlll1i (]!]'iîşmle~c p(~ntrl1 .su'l',bă

tori 'şi aş.i manHCStt,R {Jlma.gii1€ "ale ,dnei Poo1' T"ili, 
cea maJÎ mare artistă ,drafl11latJi.că al 'te<lJtru11U1 ungu
resedin Ardeat 

La inzist'cnt,a 1mb1['lmhli, Dil'iCc-ţila t,eat,mlilil~i (). 
1'ă~ClW!'JJ ,a reuşi.t. să obţ,inll, e.a ,d.nla 1'()(;1]' Lili ,-,>li 

mai rălm1l.'nă '[}lJn:trll r()rll"C7.('\Htll~ii ill A"l'rud. 
Ln!Jj,i dna POOl' ,~a jlllPll Ij'll Ţl11tm'l1liiC'R drlrumă 

, , "ni'a 1 il "SerJ llcătornF' de IT uniri k l\lio'ek. 

SOUDARITA T'fA 

INFORMA ŢIVNI. 
A.V ]\'(1(.' FEJlf('!1' dorim futlll'OI' eclilori-

70r J_fn şi tufuror flcrlora, cari îllţell'gâlul 1/<'

'coifl fi i III pod/Hlţrl wmi zia r românesc în ~Ara,d, 

(ut ţinut /Jri-n .cOni'l~rSlll moral şi ma,ferial să 'con· 
!rd)/I('. la S11,~tillerea acestui ziar. 

• 
('ŢT TlSU [, J)/i) T FJSATORIE. Se adna In 

ci/lloţ:/in(r( ,~fim. rlofl1/lnC, cal'('. s'a II, fnsc/"!'s lfl 
cursul de ţrsăton:e pentru covoarp pPI'sinn a, !că 
nes()8ind încă ma{erÎa(ul rlecr.sa,1' de lână, ·înec
per-Pa cllN:ului s'a amânat pe ziua da 29 [aml

ar'M. 

8{rtflll S('/JII.~~()rrsc sfr(ia .11'f[.d, tom lI{1lin~ 
fil'in aceasta, celor interesa.ti, că insC/(erea ~nem
hril!)r, ,~e (rn'e 'ÎJl(('JI/illd dÎn lIi !fOI1lI/rie fi, c. 111 
fiN'u'e zi r!p l/lcru rldfl nrr/r. ifi'-8 ,~enl'fI. ;71 strada 
J['/N''!U.!W: tir. S7'. !Jarfr. (l,ocllinţn rlllli ('oZonel 
Vlad). - G. Ar/flln. :mp. [ll'eş(1fJi~lte, • 

• 
('RF;lJJS('!0811 fiti. l'OI/l,'i.lli, .~Va711"iţi tI? 

"Imd f!1 ClIl'wl ill/illlli l!J22 , Nlr; t!O}"P8C să li-se 

.~l i nţf'flsc(i ('flSf/ în flJ umil Bofrzulll i, .~Hnt I'lIgfl ţi 

fI/. 'in zt~ten (li,. ,~ii ,~r fi n IJn{1' pel'soll(ll, ,'lfW pri il 

cartii postală la oficial fJ{ilrohio[, \'n:dJcâl1d nu
mell' OCllJNJ(Îunea şi locufnta. Asemenea sunt fiU. 

gatit să se ammte toU (lceia. c(lri in (Jjl~'i {)rece
(/Cf1(i au fust sciipoli Cli vederea, - Rugăm incă 
odatii lJC toti cei vizati, să·Şl~ ia acea'stă micli 
otJoSl',!lii, căci oficiul I)arohial lUt dispune de or. 
.!wnele 11lcesare. pentru ,li filt:e din an În an o 
COf1Scr' j);ie exactă a credincio$ilor. 

Ofici~i~ Pl~ro'n'[,1J ort. ,rom. str. Emhu>sCll 190) 
• 

Azi, Dumlnec·ă la orele 11 se va ofici.a ];a Ca
tedrala ~n. Or.Uln Te.Deum la ,calr vOIr 11ua Ipalrte 
3!utorHă tile .civile ş\~ mHita.l'e. 

'1< 

Soc:,0ta,tco. .'(kwtire.a Onfaln",lor din r~izboi" 
Induce lTI'ultumin:dh!i L Antml ,IJentru .dariUl de 
200 lei făcut soci~rt,â1iL 1 

Pri'rrătJ,aC<lJpjtalci, lî<1l'Îlmţete~ere cu idll mil1!!s
tru al instnocti'tll1ci. a. hot.ărât să zroeas-că 10lca
Luni pentru ma: multe şcoli 'PrimaJre în !Bucu
reşti. 

• 
o tel,egiralmlă idln ROJnl:\. almntă C{l Pap'il. a 'd,.ă

ruit un milion funţi şt,er.!,i'nle .pen'l:nLli Î!nlf'Omet,a,ţii 
eL',n Oermani:a. ! ' 

• .' 
La Ora dea. Ula re a apă T'l.lit în ualglureşte o 

anwlogje a poezJei româneşti de la,zi În tfalduce
rJ"ea distinsu~ui s·cr1itor ung>tUl' Kere.o;z,\Lury Sândor. 

• 
In W iih:r:',llg (lângă Viena) a î,ncet'at :d'in vi

alt,ă marei e poet şv a b d',n Bana t, Adam M ii11er -
Ciuttenbr iu'lli11l. <-,are a avut ma.ri Sitrm!p'atiii pentru 
PO!}Ql'u,l român . 

• 
Căutăm pentm la,dimhlistraţ'a zi.aII"11I'Uii UN 

fUNCTIONAR sau flJNCTIONAiRĂ. 
• 

Periectionnement 
en fran<;ais, anglais, 
allemand et rou
main, appli,cation de 
la grammaire â la 
conversation, genie 
de la langue, sub
tIIite, finesse, surefe 
dans l'expression 
Jean Goldberg Prof. 
desangues etrange
res. Rue Eminescu 9. 

-
Cercur'le V;tt.icaIlLllui dcsimnt ştirea dup~i care se. 

crciarul de Stat ar H irlOl1t Un deme,s pe !ang.Î amba. 

s,ldoru! fraLlcez pe lâllJ!:.1 Sfântul ScaulI, pentru a În. 

\rta Franţa la lllodcratiune fată de Ocrmania. 

<1< , 

F'reşcdiLi tde M!asaryk a tt:rminat amintirile sale 

din rilzboi cari C\;prind perioada 19l4-1918. Ele vor 

apare s'mLiltan in mai multe limbi. Până a<:llm 15 00':
tori din Cehoslovacia şi 5 editOr[ străini si-an prezen

tat ofertele, 

• 
Mid steru! de instructie, a !rim',s tuturor scolilor 

din terito~,ii1e alipite t) circulară prin care le reamin. 

teste dispozitlunea luata că oda tii CU inceperea noului 

an şcolar când se impr,:!lesc cinci ani dela U11:re. între. 

~1I1 corp d~dactic do stat va fi supus 111lu,i e"(8men, de 

limba, istoria si literatura română. Cei cari la acea. 

sta datil lUI vor putca face dovada C;l. şi-au apropiat 

in deajuns limba r(]l11âll~l, vor R excluşi din in\,i(amâlli. ' 
.. 

Ministerul de finanţe a trimis o circulal'ii admini· 

stratiilor financiare pr.in care le În,vaă să atragă aten· 

tia perceptorilor fiscali să nu mai forteze pe tăranii 

irnproprictări~I cari nu a'tI bani, să plăteasca integral 

pământul. 

... ...vas .... $. ,w. , .. , ....... ' 
Sosirea dlui Duca la Roma. 

'ROMA. - D. Du.ca, min~stnJjl de ,exteme ,al 
Româ,llief la sosit ruei. In g.ară, d, Duca a fost in
tâmp'alaJUdin P'<llrnoo rrtliniistert~llli clic externe ita' 
lan, de .către d: consjllier ChiIOSl"O. Dela ga.ră d . 
Duc.31 ,a .phx:at la ]jega'ţiune~romilnă. După masă 
(L DUle.;); ni foot primit de rege,l:c Viotor ElllaJnul:l 
al lt1aJ)iei. S'a elat ap-oi la Paki.t un dehLneu în o· 
nU'air-ea mtnistrlUllui de externe a IIRomân h.': , l'a 
t.:.are a luat parte h~ncti~)l1k1irii )'cgaţiei române şi 
pr(mu~ m(nî,s~ru itaJi.a:n d. Mussolini. ...... !. ...... - ~ţ '$V • ...... ,e $ ,. 

BURSA. 
ZORICli, 13 fan,uarie. - Deschiderea, - Berlin 

005125, New-York 52~125, Londra 2474. Paris 3710. Mi· 

lano 2630, Praga 1520, Budapesta 2050, Belgrad 530, 1, 

Varşovia 250, Viena iS, 001'. stampilate 75. 
BUCURESTI, 13 Ianuarie. Tnchiderea. - Devize: 

Paris 1245, Londra 840, New York 185, Italia 904, El· 
vetia 3450, Praga 528, ~ Viena 28, Berfn 185, Budape
sta 7\0. - Valute: Mlltci 215, leva ] 15, funti sterline 
1\45. franci francezi 1245, franci elveţieni 34, lire 900. 
drahme 240. dinar,[ 190. cor:. austriace 35, cor. Ling-are 

725-750, socol 525-530. 

OM! t\#lIIJL ... , A ;atu......... UQ $44 

ECUNOMIE. 
Cooperativa de credit şi de pi:istrare a 

. comerciantilor din Arad 
~ş.i .d'E'"chitle societatea anuală :a d.oul'izecelc.a. .Pe IO.ti 
a.ceea.. rari prin f'conom1i <l'istemati(~e ·doresc a aduna 
ra!)ital, doresc a, se Îngriji de fructificarea sistema
tică a flt""tOl' ('aŢli,t~~\lri şi doresc a-~i asiglll'a. la. ea~ 
de> n!'('e~itate credlturlavantagioase: îi pl"ororăm şi 
cu aCl:lasta ocazTc; sit intre in noua societatt; antlal;1. a 

hl s.tit.ul li lu i. 
In so('ietntea 'anuall\Jloatf' Între ori cln~. Intral'ea 

,(' hn~ t'U ,~(,IJ.l,U,:lr('l.1 ,de de!)ulwri fundamentale săp
·tămânale. . L1 ';(,lU1!,ar(,~l ,c('l~,i' I~la:i mic,j ~lepnn('ri fun' 

(b;lln(,~ltal(' m'm(,~I'Z;t li se yîir~;1 t~llI]1 tle cinci ani săp,· 
tamânal câte un Leu, thlpă eXlIh'a,rea ,liimplliui de 5 
aHi suma văl',ată (2f,l) Lei) îlllprClwi'i cu llrof~llIl ,ca· 
d(>rJ:t asupr.a 'a~(»gt1l'i~t (('are' n~1 pOlite ţ,i mai pnt,in d~ 
(j~~ a sllml'i \'ăl~",ată) se re,tituest,(l. Fi,e ci·ne p~a!~ 
irLtm tii sMil'ln,te:l anualEl; care dnr('>;!,zii timp tIp ("!fir1 
90111; ('U vă r,~ rea de sume s.ăptămânale duoă plăcett 
(f).-; 10.-; 20.-; 3.t.- Lei el!'.) după ('um -r!tH('şle 
{'t~ slIh .H'I'st timp ;;ii îş,i adune o:'iUmil,de n'~ !,-;l10,-: 
BuoO.-: {ilJOO,--: 11).000 eV(,lltl1~,l şi mal mare. 

A~~l\Ha. văl'si'trilol' m(>mlJr~i ~orif'tlitii anu,a!!' ohtiJll\ 
ori e:Î1HI a\'ansuri: iua ill.t1'11 dU ,].in O1'iDC motin .ar li 

-----------------------------------------------------------------' 

Iosif Reiner absolventul scoaH mechanj:~ de sfat Pi. arta oroloagelor din Bu iappsta. Df'posit de orn1oag" şi at:!!:! 

pt. reparAri predzl". Arad. Rulev. Rt'j[e'e Ferdinand It. J6zsei ttlh.l Il Pentru aur d~1J preţ urcat! Ba;!! 

.. 
1, 



J.,.:_'eC_fl,_14_J_~H_\lla_ri_c_19_:?,'l_. ____________ -,) .... )S_O_T,_n_) __ \TI_d_T_~\_T_E_.\'_' ____________ ~. _______ P~H_~ .. _ 

AN NOU fERICIT 
u~ez M. Ono clienţi ·şi cunoscutilor mei 

LUDOVIC FARBER 
remagazin de alimente Str, Bariţiu (Râk6czi) 

AN NOU fER I C J T 
poftesc muşteriilor şi' prietenitor mei 

ARTHUR FISCHER 
propr. cafenelei Dacia. 

AN NOU fERICIT 
poftim prietenilor şi clienţHor 

A, KISS şi FIUL 
Hori Arad, Bul. Regele Ferdinand I NO.2. 

AN NOU FERICIT 
poftim tuturor muşferiilor noştri 

FODOR şi HALASZ • 
magazin de modă pentru bărbati. . _ 1'., .,Mil' ~ 

, f AGON COLECTIV, 
cu destinaţia pentru 

UNGARIA. ŞI AUSTRIA. 
,.... ...... . \. 
f i 
\.~.I 

-------------------------~ 
PURCEl DE NOROC 
din zah~r cu migd3Jl", pr3ljituri fine' desert, 
fUri>H~C, bonboane fr.lnc"ze difl cio~olllt~t 
din fructe tt·, pO'ri\{it~ p'ntru CADOURI 
de ANUL NOU, se află la Ma82 

Cofefăria CAROL MATZKY, Arad. 

------------------------~ ---------------------------
CUMPAR AUR. ARGINT, BRILIANT 
ŞI DINTI VECHI (FALS O Ku-194 

Iosif RUD,giuvaergiu 
Arad. 

------------------------------------------------------------DEPOZITUL f ABRICEI DE MOBILE 

Vict.oria 

mc:a::::sallas 7_. • AI 

Banca, Vjt,i~nIă 8, R0111âniei 
SUCURSALA ARAD. Vi179 . 

Ghete bune ~i ieftine pt bărbat, 1 

femei si copii mare 8i'ortimeot ; , 

La ,CZERNOCZKI 
Str. Mărăsestl (f Kossuth-u.) Ce90; 

i 

De vânzare lOiliO 

in Comlăuş (jud. Arad), o casă cu ; 
prăvălie, cârciuma, măcelărie, sală ; 
de joc si locuintă. - Doritorii să : 
se adreseze: COMLĂUS, No. 65. : 

I~' _________________ __ 

I 

Adxn.ipabilii. păpusă. 
cu aranjament pt. odae ieftin de vânzare. 

Informatiuni dă Wa172 
Bipoul "W"a,llingep 
Strada Eminescu (fost Deâk F.-u.) No. 10. 

Gustav Diirr 
fURNISORUL CURŢII REGALE 

M AOAZIN DE COlONIALE 
ŞI DELICATESE. OU·230 

I .................. .11,,"'= .. ,.,., !!'~" .... ,. ~ 

Rccomandă v:nur:!e sa'le l::XCC- :.- ELIXI R DE STO '" 'e 1-.: 
kntc de podgorie alb Si roşu l'~a 

1 L N În sticlc şi butoaic. P iVllit;:, de : prellfil'at din Tintort~ (rl'ntanrla) eu efect ne- : . udovic agy şi Corup eXport MJucr,a t, Ş'ria. Cov~si'nt • intrecut coutrllo huHsposlţlel de stomac şi (ntes- -
• : UnI', (nlale) lipsei de alH~Ut, greaţă, g:ize 'în : 

,A,.:rad, Str. E~.ninceuSrCtUe. (f. Deak) :4.': ,ij Pivnita Centrală şi Birou: ARAD, • intestin şi lJl(U~t'stie Fo49 • 

- ij _BUlevardUl .~~~~e Fer~~=~~ ___ l~ il }"ar]na~ia 1)r. Foldes, Arad ! 
~~"'~~j~~.;'~ "i""Fl!Z'C'7'â'" '"'-;;~ .... oi>i;$:'r,2~·.;::~·("...:;:~~;;;:;iII ........................................ . . ~----------------------------------------------------------.------ ------------------

- ~------------------------------------..... ----............... ----..... -------------------- ----t 

1· 
:. 
e 

Q, 

e 

a 

.. ------------------------------------~ ------------------------._-----------------. Sodetate pe aCţIuni pentru Exploatarea Pa
durilor din jurul Aradului. 

Sediul 
Chişineu. 

CJpital 
l.l l oooooo ________________ -_4_-~~ ____ . ________________ _ 

I-----------------------"-:------------~ .. ~-
:~ IOSIF ROBITSEI( +» pravalie de aromate fi colohial... ~ ~A RA D. t:!ulevarrtd Rtgele 

Oferi depozit ii I bine a.oftat. Ro 83 ~ fer.:1indnd 3. Telefon' 809 
u 

~i Ir~----------------------..-..----------------...-.-----------------------------------------a 

B t 
· t""'" cu maşineIe cele mai moderne, se poate tine timp de mai multe luni pe 

e re P as e rlza a lâng:ă gar~ntă fă~ă să ~e turbure sa~ stric.e. Intrece p,rin,calitateorice alt 
fabncat ŞI se afla de vanzare numaI la Depozitul prIncIpal de bere Ke20S 

Rudolî Oppenheimer, Arad, Strada Eminescu 
--

ite I--------"!"-------------------------- -..... ______ ...-____ ~ 
ui 
fi 

ier -
n4 -

10% 
Senzi"tţional! Fir.,.,.aL rtIII i t!!i!§ i r SenzaUonal! 
a luat hotărîrea că din prilejul târgurilor de Crăci unşi Anul-no'u 

să ,scadă încă 10 procente din preţul 
şi de altfel foarte redus al tuturor mărfurilor din magazin Mt·\89 

10% 

-' 

1 



l' 

" 

Pag. 6 .. SOJ,ID.\RITATEA" Dum!necă, 14 lallu~rte '91 i _____ ~L--r_e_~ ....... lIIl )~_~~"'l""o~~~ .. r.;.''--~ ____ . ..:...;.....~ ..... _...;.....;;,,;..,;,..,.~~ _____ ,, _____ • ______ ._._~ .... _ .. _--~-~-~ __ .. 

l 

~!2!~~~:~~~~~~j li.i 

Bulev. Regele Ferdinand • 
(1 nea s ele p r o p r i i) 

Capitalul de aeţii Lei 11 Fonduri de rezervă Lei t 
50,000.000 deplin vărsat Il 16,000.000 ! 

• l 

Are o magazie proprie cu capacitate 600-700 vag. I 
Telefon No. 860 I 

Cea mai mare bancă ardeleană! i 

Se ocupă cu lot felul de operatii de bancă, fil1llTIsează în~ 
treprinderi comerciale şi industriale, desface in mare 
tot felul dă mărfuri; face afaceri de ill1port~cxport în 
mare. de avansuri pe mărfuri, pe cari le înmagazinează 

. în depozitele proprii. 

Primeşte depozite spre fructificare. pentru cari pe lângă. că 
oferă o garanţie absolntă, plăteşte cel mai urcat pro
cent, ca interese (netto 5-6! 2 q o) plutind in plus din al 
său şi impozitul către stat. 

Banca Centrală' din Cluj a înfibtal cea mai mare şi mo~ 
dernă fabrică de Sârmă şi cuie şi de sticlă din În
treagă România-Mnre şi mlilte alte întreprinderi indus
triale şi comerciale. 

Are Sucursale: în Al'ad, Alba-Iulia, Bistrita, Haţeg, Oradea
mare, Sibiu şi Turda şi va mai Îl1fH!1ţa în Timişoara 
şi Braşov şi în toate centrele comerciale de dincoaci 
de Carpaţi. Brt--208 • ________________________ ..... __________ ..... __ ._M ____ . 

Soo. Comercială. şi Indu.tr". pe 4.cţiuni 
In casele proprii, Arad, Bulevardul Rfgele Ferdinand I Nr. 24. 

C,p taI dq: liI! vărsat 7.500.000 Lei. :.: Telefon 304. 

Are in magazinele proprii, in perma· 
nentA, tot felul de marfuri coloniale, mare 
depozit de te- xble. -Depoz't liber de pift, vânzare in mare 
de spirt şi spirtoase. -Se ocupi cu tot felul de afaceri ban· 
carf, !!;.ordA împrumuturi cambiale, hipo:e· 
car"', lombard şi p~ gaj de mă· furi depuse 
in mllgazinele proprii. Pnmeşte depuneri 
spre fructikarf', pe lângll condiţiunile cele 
mai favorabile. Darea după depuneri o plă. 
teşt<! ins1itulul 

Banca Marlnorosch, Blank & Co. S.A 
Sucursala Arad. 

Copital şi fi' zerve Lei 302.000.000 Telt (un No. 24 
Adresa fefegraf1cd BLANK8ANCA. 1 

Centrala În Bucureşti. Sucursale şi Agmjii itI toate or~ele mari dirz I'cdllul R~ 

şi Ardea~;·d;;u~~;c~ill~~IfR~ ~;J;/ ;~N~~R;tfin01 
·1 5"1;' Mă,r." 'eI,r." N,. 555. B. ,.. ."'1'a ''.:::!:: ',":(" N,.' 
~"'-~,,.{~ ... _o.;~"'·i.'"'~",.:.a~ .• i"ll.rui ~~~~'j,~~.:_'1f_,_\MlIII 

; -------------------------------------------II 

• It 

• 
! : 

r .... -- __ ____ • • • I 

"VICTORIA" 
fbt».~ee~~tj.~~~ ~ ~~~:;;;::~2{jG·~~~1Î~fB Cik~~ • • • • II 

INSTITur DE CltEDIT SI ECONOJIII , 
: Ulframarinăşi Albastru de rufe = a "Destree & Comp", Belgia. ~ 1( 

" /le 
111 
II 

CENTRll Lil: ARAD (RO]IANIA)~ 

SUCURSALE: IN CtilSINEU. ŞIRIA, BOROS1NEU 
ŞI RADNA JU DEŢUL ARAD (ROMÂNIA). e Maşini-Mater~ale şi substanţe vini-viticole. ., 

~ ~I ~ 
'IIIB' 0j l;~ 

J~ • IN CA S ELE P R O P R Il • Dopuri de plută de prima calitate la firma: • 

: Dumitru N. Anastasiu : I 
• Arad t Bul. Regele Ferdinand la. AnZu7 .~ 
• &B .ec'.GGO~aZDC©.~a.~.~ •••• ~G : 

Capital sociefar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructtficare: 80,000000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 

III 
III II 

~ ;' 

~ -~~~-----~~._-_._-- .~.' = RAMURI DE OPERAŢIUNI. ... _~~.~ ..... ~~~~.,.._ . a_.,. ::.!.!~ 

B A N C· A R O M A NE Ase r'~I~·I· I ~ Execută tot felul de oper~tiuni de bancă. 
A..cordă: Imprumuturi cambiale. 

BUCURŞTI :" hiootecare. 
~" i • "de lombard (pe gaj de efecte) t,' ~ financiază intreprinderi industriale, comerciale şi SUCURSALE: 

Arad, Bălţi. Bazargic, Braşov, Cernăuţi. 
ChişinăU, Cluj, Constanta, Craiova, 
Galaţi, IsmaH, Oradea-mare, Sibiu, 
Satu~Mare, Târgul-Mureşului. Timi
:-: şoal'a, Tighina, Tulcea, :~: 

Capital: 280.000.000 Gei Fond de rezervă: 86,000.000 bei 
• 

ti. agricole. 
H I .. Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, 
li t: Lire, franci şi a1te valute). . 
~ il: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in 
q~ II t t ; : 1. con euren 
; ~I : Primeste bani din America ca depuneri. ori pentru 
i.'l: inmanuare partidelor in Ţară. 
~, : Efeptueşte comisiuni primite din America în afa· 

t, f Se ocupă cu afaceri de J)ancă de lot soiul, având 1 ~: cerile emigranti1or. 
: ~, legături cu cele mai mari Bănci din străinătate. J li I : Are leg~tu~ă d~. c<?nt curent cu toate băncile din 

~~l~_~:~~:~~~~a~~~~~~î~~:,~~~,~~~~~~ -J=" I i '--__ T_ar_a_ş_l _s_tr_a_1n_a_t_at_e_. ________ --
~~ __ . ~, ___ ~ ... ~ ___ ~ ~~ _ ~__ ___'it: ...... "' •• iiI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

---------------------------------------------------------------
Gonvjnaefi-Vâ 

efi t·,tfeiul d\' hlgl'Jie p1. barbaţi, şifoane, cuvcr· 
turi !',el','jete şi alte articoil" În calitllt"a cea mai 
bună cu pre1urile ceh: mai ieftine numai la Va62 

nl:~~r!l.fja "CONCORDIA" AraJd. 

Varjas 
5tr. Meţi3!1U 

forray) sub 
>La cocosu1d 

----_ ..... -_ ... ~ .. ...-'" 
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