
1, 
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.aONAMENTUL: 

" .. .fI • 300 Lei 
" I-rn. an. 1~ lei' 
.. tref IUftf. 75 .... 

25 Le' 

• = 
rELEFON Ho. 750. 

• 

Noi vrem pace. 
MomerttcJe a'ctua.!c. sunt pLne de grije. 

~e!1ftru întreagă Elll~!O'pa. tlărţuită în ş.i.pul aln~

lor de război, ŞI chinuitfl În anii de r efruc.e re. 

azi se ţ:l1fe că popoarele ei, într'o tensiune. 
supremă. stau la m:lfginca Unei.f;i~mii prJ~i

p~\stii. 

Desi prea, mult alTI suferi,t cu toţii, ŞI la 
prea mare s'a uraat suferinţa icomună, în 
care am perdu1t a·tâtea ]·ucrur.ifrumoase, ca 
să nu strlm pe gânduri în falţa acestor com
plicaţiu ; dorind ca În s!ortarea comună a 
tuturora să putem eşi din a.cest ImjX1S spre 
drumul pitcii şi al murlcii. 

ZIAR INDEPENDENT 
re $' t .·1 

putea Cljunge vre-odată. E locul să a,rMăm a
c~.asta a,cc!Q.ra, car: contribue prin- turburări 
fără rost al 'Coborî acest mândm ţinut de cL 

REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului tia 

InseJ1tuniie se primesc 

la administralie şi Iii 

Agenţiile de publicitate 

Inaintarea trupelor franceze 
in Renania. 

vil~zaţie, la o stare 'de hakanism. Trupele franceze a ocupat Essenul. 
Calmi, în dreptul nostru, fermi, în ,convtn- PARIS. - Sa C{~mllllic:ă oficia!: trupele Îr<l11.-

gerilc rroastre, nu vom trăspunde deci atacu- ~eze au J)kcat i'eri dimineaţă in spre Ess~:l unde 
r.ilor, decât doar prin o mărtur'sire nouă de au sosit după masă ·la orcJ]·e 3 ocupand făr[t vre-un 

:ntCÎdcnt ()raş1d. După Essen tnlPc)e france-ze atu 
înfrăţire şi de pace rodnÎ,că. Um.:mi, q.1 mult ocupa1t încă Friedrichhau~on, f.liscnkirche, Bcr~ 
mai mândrI!. decât ,a ne putea coborî pe ca- sun şi r~aSltfilnKcn. Trtfl!)e.c de ocupatie sunt for-
1 mate din două divilfi de infanrerie ş.i o divizie 
ea ce duce la anarhie. atât să spunem celor ~avaltl:rie ajuta'tc de arN!erie. Comandantii trupe-

cari vre,,\u n'01,;j complicati, ca sa prohte pc lnr de o-cupaLo: sunt generalii Hen.ry şi DcgolHte.· 

urma lor. ! • • 
Ni-e mli,l.i de oamenii. ş~. de popoatre!c ca.ri i PAI~IS. - Trupele belgienc şi franceze s'au 

se complac în barbafli. I U'ni't ~l: a-cum c{)ntil~nltl Împreuna înaintarc ).. 

De-ocam:<.l?ltă ... at<lt. I • 
: • ___; PARIS. - Un comunica.t ofic.:al allUIl\:i dl în .. d$. • ~ tA.' loIII'1rW% __ .... I 

POPOfUf românesc, cu deosehire. nu ptXltc I ()ra~I':le OCl~p,tte e dcr~lin{l onlinQ Si linist.e. 

~~~:I V::,c;~~~~r~n e:;~ZI~~~ rn~i~~:~~t~~~;l; ~ D~~~iU::,~i~~nTl!!~~~!~a:r~n:s~~ ~~i ~~,~~ I B~~~~~~I~c;:u~~~~~n!~)I~ ~bd~t!' '.' o 
, . C'I)Tl."llaJ.l\.il1p."1011. im«Jţit .,de dcp.utaţii jUflctnllli I proclamatie arat,llld ~ftt!,atia în ..:are se ami Ger~ 

c.are n a fo~t ISPltit de dorul ,cuceririlor şi dc\ 1 1 1 .~ Nllr ';\1 a tI pal' ~lIllellta1"l, fi SOSit cu un trc'Jl >lpC- i 111<\n:a şi Îl1\·it,\ pOI!wJ'htia să fie lin:.ştita in fata 
selltimeniul dominaţiei cu oric;e pret şi asu- (l:IUl l,a. _~.ra;L.'., .:-'..." .':-' 1 evenimentelor în curs. Dorcste ca Dt.l.mineca ~:e~ 
pra strein:lor. Jntotdeal1na, neamul nostru a . A. fost Int~w~I)]Il.at h1. gau de c~rpn allt'JfIut,l' . Care cetatean .2;cnnan să Imhrace dO'liu l)Cntrll'ca 
. \11,10,1]" :l\~d~t:tlnl) Şl o'raşllhl!l ·prOC!tl1l1 ŞI de ·nlte per-! În rlccs.tt' zile Germania c în dnl~u ca nit;:.i o a,ltă-

figurat cu cinste în viaţa, popew,relor, (u ca- ,.:,-mahtatl l'm por tam te. dat~l. Se vOI' ::lrbnra PIC toate cdific:i\c puhlice şi 
racterist!ca ce:] ma i lati nă a fi r i i 5:11 c.: blân- .':,r:~ q '.fI l:n::t-<~_ î Il ::~t:l\~ l'a ntnl gării :rl:i n .. A.l'lHl. I parti:.: !11;~re stc:"\~llri d~ doliu, i'~r. DUlllinoCca tea-
dcţa şi munca. Nu a prins arma n:,ci:od:H~ă, ._ l.n f~l]lI~lnc~t,~ rlc~,l 01'.\ O-Il, (lJ m~l\j,..tllll a i trolc şi )()":J~t1r'1c j)'ubltce vOr fi lndl'se. 

, j~el~t ddel'l!~ n~lte, ~nt:re .Clare. tr~bUCS~L 'I'Cl1la1'- ! 
dacă a fost liisat Î;J pa·ce,. când însă a.u, venit 1 ('am 1~ :xla flH',uta KHlll \. 'lt:~t11C GI,ll1!". dlw dr. lla- Expozeul dlui Poincare, 
cutropitorii. el a ripostat cu siguranta celul 1 mian şi, Jr. ,Ispr3/\·nj{'. La 011f1 11 la p]eoot (111 rtl'e-

,1
' 11111 S1)(>:·~ial "'Pl~ BlI~'IlI'!(·'.'ti. ;reDEA. 

ce mI piere vre-odată. 
-' ,1$' .... '. #l" a_:a!!llra? I 

E b1ne să amintim aceste în fata acelora ! D. Duca Ia Roma. 
cari ne provoacă, f: bine. s'o spunem pcnl~ru 
aceia, cari cxplO'il tează În vecini. o stare su
fletească nenc,rocită. şi se folosesc de un po
por, spre a-.5 i face propriile afaceri, de a a
junge pr'n tulhlif<Îri ',l1colo unde nu vor' m:li 

"Calipso greaca, fecioara." 
Intr'o oorură, a~n (\'!it (lin hibliot.('('3 mână~tirii 

~i m'llm pl i mha.t sing·wr ptlllă Idli'Tl.e.o].o 'de Y Iwi
(6eThÎ()'. l\l ii gimcleam la cărt.ile '1l('1l'll'Ină,r.ate poote 
ea:re ll!lunet'&-.em cu 'Pl'h~irea şi foan·te pntimcle 
pe (:<lrc 1'C pipiilisCim şi ,'e d,es"hi.'l'eoom.Clru:::lÎlci 
ciini !şi lati'rLi, pilrinţ,i hiMrie.eşti. roJl.lent.altar\i ai 
&iil1te}o.r Scripturi. pe ici 'pe '0010 câte un i'C'!l"ii
tor )~I~"c) 'Ii1l<ti non ş.i ap(~i tean.curi do oo1an},tor1 
litunt~;ci. în rmoole s!avonă, romana şi grc.cea
'l~ă ... Mii gÎlrudoC1l1nl la căliugăiriide !demult eruri 
ag'onisÎ.1eI·ă a.('.('8t t(>~o,aur ş:i la învă-ţaţ.ii .de pil'bl

t!"(' {Ii caro il folo.",igcră şi-l i1Jbiseră. 

Mer.r;-<.'1Pm înoct şi ,mă îm.trobam rla!C'ă în i("l'iptill 
~ătrâ'nei mfVlliLst<iri,fioş ma'i putea înt.âll1I i, -fie dl1illr 
fără ~'o (l"{~'uno.~\ ţ('lagtill celui din urmă eăliugăl' 
,'are -eiti~c Phed(}ll-wl lui Platon 811.11 Exaimoffi'on
~1l1l1oar(,}\li V'aRllio. Me:rg('lam înect şi mă în1.re'
ham 1-uew ac.c."t!f\, şi al<te lucruri triste şi inutiJe ... 

In a.ce:.--t timp, SQ.:lrele ati'n~a cI"E'ştotde br.a
zjlc>]', in "",))-ro a<pt1S, 'Şei std'[,1ucir·ea lui ÎnecŢlea ",ă 

I P~I(la&eă. hl yăk·oana ,di'n dl"«apt.a Vovidcniei, 
njşt", flOTi gallbent' şi ''11!mino..'1se, pe tnlpi110 Îl1alt€ 
~!l stingewu U'na dllpă alt.a, ea 'nişte Diclii ,după 
\ŞP.răvitlll li\JlU'ghiei,iaT umbra serei J)iire~l că 

este fU'lTIul Lor ~~meste('at I('U fumul d1:': tămâie. Pe 
~\Jl ]Ial·g, oll'prina Între păduri şi intll'e d<'alluri, 
htmirull t'rf'fCa kneşă şi d{'scorn11HH'ă, roşi~pe 1ti
w'7,ile <'Oî'\l'fe, 'lLltrÎOj pe ,endrii de a l'la,mă. Depamte. 
~;ătrc .. fâl'şitnl lan.ţului de dealuri, bătut în ooa
ste dc'so .. ,\lre1e in amllrg, Cetatea .Naa-mţului pă-

ROMA. - D. DUCa ministrul de externe r'J
m:l.n a s'Osi't ieri la r~oma. D Duca a avut jntrc
vedoJ1: cu mai multi biirhati' marcanti din viaţa 
PDHt.jcă 'il TtaHci. Mâine d. DUCa va fi primit de 
re!J:e'e Vlcto!f f.manuq! şi va f,i retinut la dejun. 
ht Pal~~t. 

rea clIC ('.retii. O a-rmonie llargă ş.i ,c1:i<'«'r{'tă Illlrln·na 
(){'.hil~)lr şi in irrnei , ./l<el în 'fIl,(,a'"t.ă v:rtră s€'I('ultară. 
prafihd :ci€ cetate al m:lnă,&ti'rii, zigzagnl lH\ţ;l'l1 
al zărilol' oomrt·ate .'~i liniile .eu'rbc prin Cllre mun
tele şi pădnrE1<'l 1)ogr,rau ţii expirruu lângă IllIl.biil.e 
pănm-elor. Un *ipot n1Nnăra Î'Tl ~\'p.ropiere • .ca o c1~p. 
ol'lidl!'ă 11<oi·ntdea~ă. aş('I'tată ·a;c.'Olo (l~mâlla wr.hi -
]'01' f'ăllwgări, dip·cle "ttră,\"('IChei şi muribu'Tllrlei 
lruvre. ' 

'Mă gfll1'deam la ai.~i :că1ugăiri \,('o{'.hi 'ţ\i l,a .ahi} 
lU~1"1ll"i inul,il(' ~i tri"te ... Aş fi yoit .să 11U .fiu 
!'illţ!1111' in SOl:u'a ill~roa. Pr1vf'lll.lffi în fat.a mea va-
1'{'o,'l. d.in ("C în oee mai tn·m\uie, (-"('nIl, -din ee in ce 
mil.; paliod şi primole luminiaprinoo în fm-ostrele 
mî\'nă,.~ririi. Şi gă.scalOl a('o('.a~tă frumuseţe mai 
mult dmcwasă d(l('ât desmim~rlăt.()m·c, fiinlkă 

el1<tm cu totul s,ing-ur r;.i fiindcă ·sin~ull"ă.tatea. mea 
era dură .de ,le$(~. A"IcnJJta·m m"Ul"111llT111 ,din apro
J)i(\ro: asonlh .. 'l!m .şi gÎmehlirile ·mel-e. Şi ~n SOlHD. 

cu profunzimi de fl'n1cti.;;.tă şi de opal reRfl'âm
geam şi yod{'i3lI!1 lae'\"(>;a dorul meu, cu 'aHit mai 
îmbidor cu cât îl ştiam Hll1.1 noajun;: şi mai cu 
n<'1mt inţ,ă. 

Pironit în ~f{\ptnl a<;lfînţ.i,tu.}lu;;,-cum.mă p:il
semn, miÎ-,:e părea di sunt IlltClolo ,de (>lÎnd ·en mi't
năstÎ'rea -şi gfC"lrtatea pr~vil~i şi l'ăsvl'ătÎ\r('la hîntă 
Îl1 sp.ail!\{'Ile mărtnri"j l'ii ,~i r<rbia ~tlbt oam-oanc, 
pl"1i:vi<te în jos, ca intr'o prăpastie, în Y('!!lK1t:ll'ilc 

yietii a('('o~tei mânii~tiri, mi-::;o păH'a di 1" pri\"(~~ 
în prăpastia sufletului nwu. Tar wţ.i aeGi eăln
g;lri al(luna~i s'llb boltile Sffmtnhl'i 10;111 Bog,t,,1,)
y~d. ~1all îndî întinşi .'lful'ă. >;n'htierhurile lTl-

PARIS. -- In scdi·nta de ieri Drinlld !lli~1istm 
d. Pefllic,arc a fiiout un cxpoZCu mai htng al situa
til,i l}ofitii(c. D. Poincalrc a arătat ca.l1zelc ncreu· 
~;'tci cOT1fcri~ltci dl:l;~ Paris şi a ;)lc.;cnl'ttat 

! c:i Franta nu se Vellie aSigurată decât ocupând 
Rcnan'.a. AC12aSltacstc cauza pentru care s'a tua.t 

: ':n~lsllri!c a carOr ap'\carc e în curs. A..:cste mă
i sUri s'au luat pDHtru ap~lrarca ':ntcrcsc<lor natio-

Tl;J!e şi ~l)cr:l.m că I'oporul francez ne Va aiuta ca 
"il ahllH':L'm a'Cest s.::.op. Prinm! ministru a fost vin 
(lVaţionat. 

n:! Jt.(' ~i ~n;ht {'ruei. mi-S(' 'Ţ)ll.·rea ~ă donm"in mine 
şfln "ll:'!pin'Ul meu. Lumina ~ă·dea grahniC'. Crn
eile d(' pe t:nrle. si11gu.re. 'mai ·ajll'ng·Hlil,u până \a 
norn1 l'o.şll,t.ras ca un :hlior~ ~ lungul 'Vă:ii.M'am 
$Cubt.:;.i ·am început să-mi idibuesc cărm'-ca. Am 
a.ilJn~ la 11:;>a l1'llIui mOTI'ah prieten. 

- Pentl'll rugăciunile sfintilor 'pă,rin~illor '110-

ştl'i, Doamne huse f'hristo.'lse, Dutrullezeul 'I10~ 
;..t.ru. miluoştc-n'C pre noi! . 

Cuviosul N eonil el'a aoasă. Va:m rn~at ;.;ă-uui 
Îmrll!'umute f.f'llimar'1.l1 SfAAile ~ ~u fe,Ji~1arnl a
prins am mers mai d0pa,rte. l,a o podic~ă. peste 
e[llre trebn.ia să tn'le, mi-a eşit înainte o l"\oo'<;ă pi
t.idi şi gheooasă. El'apăr..i'IltcJe 8eţ-u..<ltLan, flilo>'l(:l'f, 
doiito,r şi 1100rofila.x. peTltl'u!C'ă, sf.-:'1a aYM eheia 
de,la {'Iri-pta mil1lă::<tirii şi pnrta de gr.iji'i oseIll!i'n~ 
t.elt1,1' ("(']01' .diin 'veac săyîhşiţ.i <,ălugări. 2\fi-tam .a
du;:; aminte de biblioote(~a năpu'8tită,de P,hl't~n şi 
de m(llrele Va..8iJie .... L'm.n oprit pe moşneag în 
1,)C şi am inltralt .cu el în vorbă. Tl'ocoa drept. 
că.1 ug ă r Ci\:rtUl'>all\ 1) lin fle j1n tcleIX'li u ne şi bll11 ,d'A 
sfat. ~[a!i era~î d{}{tor din ciU1d în cftIlIIl. 

Am mers cu el Încet, stân1d loeu1'ui l,a 'l'ă,:,t1im
puri şi w,1'C'ând ÎmJwcll1lă pl"()blomele g'relc, de,,
pl'e :'onfl(\t, dei'l.rc ('1u"todiih> îngereşti .dOi'p~·,e. llă-
1'''1yu;lilf~ Jia"nli1or. Părint81e SC'V:lsti'l'll enu 'Pf':Il
trn mim" H'Il întelept prea dclinit,iv şi vr(~;l mul
ţumit (~U în (.clf':pci nl1ca lui. Ştia \Cu., {'x.a.('ti t.at.e -
ii <;PU&\":'oB llli Sf. :Mu;nte un {'âlngăT de o "util dJCl 
ani - 11lUldli'nl in~erilol' {',iiznţi. e:l'ndcn ri'Îsvl""il
tirea 1,nî Ltwifnr_ ~tiâ :prf'C'is itinQrarlll pe C'fHC 

in r.imp e1:e p:LurllZt>.eÎ de zile, ""nfletul e~jt din 
-----....;------------------------------~--------------_ .. ~--~-

P.reţul uDui exen::lpla,p 1 Leu 50 bani. 
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Ce trebue să facem. 
In fata difCiJ1ÎltCilor ZV{lfl,uri, care Oirculrl. din 

gllr~l în gUll"ă din ce în ce mai neverosimile şi 
mai abracadabralnte. [1I()Î românii d:n Arad tre
bue $Ii1 Pfl&tri'tm toată Hnlştea, să avem toa,tă În .. 

crtedt.~tea m fortele naalStre miillta;re şi în prirCepe
rea pc eaTe o a,u condocătoD'i' armatei şi autorităfle 

• 

tPn iAr C!'r ,.. a el#lt 9 

Expozeul cancelarului german 
America nu'şi retrage trupele dela Rin. 

BERLIN. (Ra!dJor).-- Cancelaml GU110 a fă
cut eri zhrlştf.or am~rt:{H1i un exp()z;c~U al situ,;t
tiei. apărând pnnctt~l de vedere al guvcrnU!l,ui 
german. CLl'110 ~:4a, cxprima't regTci,u! că solutia 
probl-emci roParatiihr a foSJt diin IlOl! am,inata. Se 
!la re că franta Încearcă s~l-Şi n~~alizeze Pictcntii
le prin fort'a: dar orice măSlură de forUi - :a ah
m:l,t .ca ncc"aJnt1 , reh:.r indu-9c' \.a declaraţiile ni.cule 
de dan:ml ,l,a liamburg - ar însemna moartc::t 
reparatilmilor eCOlmmice, Oricât ar fi Gertna,ra 
d[spu'Sa si-Si î'nd'~plineasdi obli~aţ~lc, pân{t la lj
nHa ,puterilor ei ffnJltTcia,re şi 'e!;:ot!om'ce, cu' at~1t 
mai I)U~n va primi să .gep':'e>ty~ vre-unei constrân
~cri dar, dacă va fi nevoe, poporull german îSi va 
continua drumul de "Sufcr'n~(Î tot atât de bohhît 
dar va refuZ'a să traltez.e sub amenintalre şi OOn
strângere. 

Cancelaruila termin-alt astfal: Nu putem răs
Punde fortei pr'n forţă, dar ceiace putem face cu 
dcpli'l1a i3Jprohare a: poporutlui ~crman, este să (1,

r[lti:llm lumH în ,aJdev~lrata eilumÎnă imJ){)sibiTtar 
toa cconomidL şi ,lilpsa de: dTe.pt,ate a pretellt'ilor 

frantd. ;rr~~~ait14' din Vcrsai'Hes, oric<lt de ne:
drept este, nu mcn~e ,pâlnăacolo Încât Isă TJc(111)ităi 
JiHaţi::Or aota:tlr: dUPă plac împotriva te;îtoru\1l1 
germaTl. Da'':;l franta Va c{)ntinua acum ro coJllt 
prO!}fju, acţiunea contra: Germaniei, dacă nu se: 
va m,tn~iI1i la 11~Ti'tor'i~e {)Cu,po;fe în prezent s<~u 
dad' şi-ar întinde mâl1n ş,i asupra teritoriilor de 
dinco,I'O de R\:'nan\~1, ace~.sta, nu ar însemna real
llzatrea U'f\IUj dre'Pil: conferit de tratatlltli de pace 
dar 'Un atentat împotriVa! unui popor fără apărare. 

AI .... .. ce ..... -
Atacurile bulgare în Dobrogea. 

Se anutnlţl nor. al:acu'!ii arc balldcJor bulR'ane 
in Door.o.l!:ca. In săptămânal care a premers Cră
ciunului şir în zildle 1dic Cr'areillln acdtc b<tnde tre
când Ipe teriltKl'rUll român'eSiC s'all dedat la jafUri şi 
asalsj[latc. P<.iDU':Gtia 'rOmânească şi turcească din 
aJellle Fntupu:ri: a. fost !ttnută o săpti"imână sub cea 
mall' }1.'fOzavă te;roare 

F1atti: d:e alceste 'atacuri mi~cleşti s'a dec1s 
Con0ent.(etrea fortDl!O!f m~llitlarc din jud,eteJe Do
l},,~~,-,ţ-N{}l~\ IPe lfu:wtfi ~ron t~ct1<v româ nj9-bt ~' g1al.\l, 
um'l')în momentUiI de fa\tl"l O puternică apărare 
este cxerdtată ,de jandarmerill\ 

Coimit:1Kri ca,ni vor maJ; trece pc teritorul no-
stru vOr ftl ext:ermin11ti. ' 

Se afilrtn .. l de asemenea că m~nistrUll de ex
tenle va tr~mHc on(jtă g:uvernurlLti bulgar oerân\d 
intorvcntii1 .aeestuiÎ,a J)enflru exf~\rll1inaIfiC a acestor 
bande dle oom'tag'i. 

cey cew UA ;*' •• ur:n ••• AtU 

Intrunirea foştilor voluntari din jud. Ir ad 
lcri , Vinieri, ~1aorde 2 d. a'. a avu,tllOc În ].0-

CllÎnta d~ult advn;:iat Laza o întrunire a foştilor 
volull1>t:.!rrl în RL!sj,a, ltal'ia: ş[, ROmetnljOl. 

DUPa o scurtacu'Vântare la dlui dr. D. Cosma 
dcS\pr~ r.'Jstuiî Si W:iCc::-;:ir"1Jte:~{i on:!;alliz~ItT':,î foştilor 
\.(,l\llni·'\.~ şi dl1pA citj,'etlistatu,!:e'or "Uniunii Vo-
1,lmta,ri!or" s'a :ai:ics În tll11:an imitattc un comitet de 
;1ctilmc $'ub rrezi,clentiaJ dluj, medic dr·. D. Cosrn .. '1. 

,Acl,::st c[limit~lt ,a:re Îlh[!n::{na,rca să Procedeze 
h Wv.<ltf',[zarcal foşt,!lor voluntari din iltc1etu::. A
nd. 

Revelionul la Arad. 

Serată dansan1ăîn saloanele clubului Lloyd 
Azi, Sâmhfită, SefUt.al va ave'a! loc în sa.loan.ctc 

CluhuilLJ~ lJ!OYU (Hate~ CentraH o serată d'ansantă 
intimă. Va 9t'a l,a dtspozltia invitaV!0r muzica. mi
,Litalra .a Re~~menlltulu'i 1 DoU precum şi un adtn!ra
bi:l taraf de ';lăntari. 

Bufet copT.os, varilat şi cu preturi moderate. 
S'mu trimis i!Jwitatii siiY.!.c;a~le. 

S~l111ha!ă, n f::tllt!((rie 19??,;:1b; -
Prelungirea terminului pentru O 

înaintarea tablonrilor locatarllor. 
Ofi~inl de Îl1oChil'i-ere, după cum se ~ui.e, Î11 'Ve, oUr 

d.erca întol<:mi]'(~i llllHli ~~a{la8t1'1.1 'a-l locuinţelor a 
1111!'\ în dinZlllrc fOl'J11talare in m.3Jl ,multe pră:vMii 
ttht Orlaş. A 

Forlll'u lal'de eompleetat.c de looa.'tIari .şi OOffi1late ,SI 
rrle prQll}}~iC'tarru,l ca~i a'y.c.au !Să fie Îlllaintate .până Oi[ 
la 13 lal1lIa~'ie.]a Icircmnscripţiile po1iţ.ion{lŞlli. 

~1n lll'lIna lllnui ·t'all~lrl gI'!'şitfMut în bll:l'Ja da, 
telor primited{~1a Adll1in;istraţia finanL"ian:ă, oii, 
{'luI de Închiriere, n'a lă,sat să se impnime .decit 
HC-O 28 mii formwl.lllre, \alVfmd irufonrnaţia eli în 
Ara,el &unt cam 22 mii fa'miLi-i. 

A{:e"t număr s'a dovedit îlU~ă insuficient, in, 
tl'lllC'ât de \TC-o ,d,)uă zj:<e nu 00 ruaiaflau f<mIU\!, 
tare, dC'şi '\'l'e-o .eâtenl mii looatlaril1lioi Ill'll eu 
înaintat t.ablourile. . 

Ofi0in.l de înehi'l'iCIJ'(> a htat îlî'd~l<iâ .di~iP(}zi\~i ~J 
p",ntrll li\lnl1rim~rea formuBa:reloJ' în număr SI!' :e 
~ini(\11ft. 'aMfel di în -l·~t(wazille, aceste vor ii puse i e 
~:HiiJŞ în vânzare. lor 

Terminnl ,de 1:) lQnHlu'l'ie fix.a1 pentl'U înain. ;Ie 
!ll;}'(1<1 ta'hl(ml'ilol' dm'ediJvr1~I'~B cre p:ne:l .sll'urt, lJfi, 
'(',:il1,J (]." î'n~hif\i(,l'e a prolung'ituclB.'lt temnin 1)~tn;j 
la lH lJalnll~Lri{·. 

S'la cOllsba,tat tIU {teazj a. in.ainltării llablollirj16r 
('il fOlllrt.e multii lo('at:trÎ n'au Cl)ml)tl~,ctrut fOl'mltb. 

rele (>onfol'm in~tnlC'tiunilor dlate ele OfÎiclul ~e 
în.rhirif·l'Eo" a:-lHeJ cil multe f(n~llnLl,a,ne au h~h\}i, 
l'eflll')ate .. 

S(' al\J1age ,atpll,ţÎHll<.\a loeutarilOl' .di a'll ,să ('U1lI

p h"~('t('~(' lwmai ('oloalV<l orizontală superioară, Il: 

ial)' f'0lelalt{' (\() In frlW {J1l'lzontJa'}e trebwo p,ă ră'lllâ~ 
al1te. 
~ ........... '1' p a #Sot .... 
Federalizarea republicelor 

sovietice din Rusia, 
DDn Moscova ~e vesteşte: 
Iilll m~ma 1\ldl';)fi<~I!r'z':Î!rcr repuiblicclor sovietice 

alc Rusiei ,t1 lalVUC loc serbări În tuate marile 
centre ,rw'cşti . 

.La Mascova, reprezentantii repub~(1e"or so· 
vÎl>l(foe f.cdcrat'izMc ,;)'u hotrlrît într'o intrunire a' 
'cordalrea ,.prczidle~l'tiei de onoare" llil Lenin. 

RCPllh\iccle f:s ton [kli ş.i Le'ton:eialt com1tll;' 
cat 'ba Moscova; că nu a'deră la federailizare>a re· 
pu.tJticdor Rtbsl'Ci. 

Esr.c il1l intl'~ntiune.a litt Lellll'll1 să mute din Mos, 
cova 'CcntJnl! cOffiunil<;t, într',o W1t~l localitate si· 
tua.tă mai în .cen1:ml Rus.J.C'i, -

trinp ~~ obligat !'Iă-l îndeplinească.ŞtÎJa o~ttl- 1 Pc o prurile şi pe alta Htăttea,n, pe h'lllgă zllrl, ea l'n- llt: llărintolc SeYf\"lti,un şi .am dizu\t în 'mine în· 
'ţjme .de lnl1nmide a,i('i ~i de dtTItC..ol<l şi ţi-le 9PU- 1 rr'lln magazin Ido mărfuri, 'raf,turi şi .dnl1a,pu.t·i. 81unj, ca intr'nn ir7Ă'1' fiill'ă fUln~l. Mirse 'p~a ' 
nDa 0U o Sjg1l:I'Ia11tă afabilă ş.i ,strivitohl'e. 1 ~EI p~r.<'a eă ţ'Şti n-u în ţ,arinia Ohu:ului (f\!,rurei 27, Î'nd oQună - ~ide llat.a RI0E'!aHba !Cu .mărturji-

A>eeaS't.ă ~âimtă mă nl nia şi mă l"uşiTha .. }.J,i-ena ! 1), <"1 Jn atdl~r'tJl (le in~rll al '!nm oll;~r. }< Ol'llllC ~'" I dinu ~hi'u ce misterio.a,~ă 801Ii,d.a:ritlfl'te găS€l'lC in 
ruşine ~er~Hipa gâ:n.d'll::ilor mele, 00 simtimint~l: ,~~n~l~ nun~ll::wlnil.t? t~~f\areall In, 1,tr'~1,1l1~~t 'n€.h(~ta- .inl"rUI 'l1l0tt. 

cart' ma st.beau '~i madesnodruu.) .ca ps.() 0081ţa , 1.lta ,a fehllal'ulul. 1<,: an sute de :~al111, ~lllll:'l,t.e I A0ea'9ti\ fatăma'l't\ :lHo.lrt.ă :pmntxre căhl~ăr[. 
'mollatid !;Ii Rlffimoasa, în blitaj1a vuntuJui 1... A- ('a lllş:te {:aI~e, {'ranl ,(·a~.ev,~ gen~e,raţll \~e ~('alllg~l'n, Cl'il nn ami.c, în "fâl-şit recunoscuti, -poa1e prmtr<: 
t.tlTlll'Îmă înşellam gro7,a,', eânrl punea.m îlJlduio- aelUlll81te laJlCl, subtdl.E<Clp)'Il1<R ymrantelnl Se\'iI"t~:rn'l altii pe tOa:r(~ nu pnlteam să-i 'mai TOC:UllOSoC, A;.> 
ş31'ii mole zare p.rietfm('AAcăacel 'poliil !de lmflllă- 'l'e~tl'l(l rele 'V(~·.hi, galbenle~pămâTItii, ena'll mai d~1Jr, ,d'ea'i'\1lltra igno1'lnnţlei,agprimC'li şi il. b11'T'Uem· 
f'>tin.>, ~i de ootlri, câ.nd e.imţeam în pieptul meu la. o"ooi\l~ă, Cele ~nai,'llouă eraill ,în ,frunte. :Ce ,1 lor '[~l~"tei opc de ,d0C'il.ldentă, 'VooeaJm răzbioo, ?L; 
.oon1l1 ~i răsvrătÎlrf.'la Imei 1nn11 înt rteRi , 13~'l1l1S0n:l~s a THl'nIt.neo~lşnnil!.e .că~v'ea'll ~.ele.o stlam- tUllldinl ml1ll11i :mormânt, .fliOrite ,de pO€!zie '(lreşt!US 
!Suht l1u'mi'll1t, l'a Bop:ooloy! Aceşti ciilngări, 'Zi- pL~a l,argă '1 U:~ll~o:m,a. TăTInt('~c 8C\'Illstlan }~1- ~i de platonică 'dnrrore. al cărorp<31rfum ,trăia ,li 
diti, ,suHcte';lk', din dirăm,liCIă ~i din pi.atră, Tha graYC'la ,aoc;;.te eapaţu'm, Şl 'pe reampul llugt'ollIVlt 1 în inrma m1011. Simtămintna meu ora Ull adt'Y~; 
sUnt ami.cili mei Şi Iti;cl oapr®iere nu poale f·; ~ria nume1e OOhlli ml1tait la cele vecin,i1oo !şi ,pe \ ;;ti presu'Pu.n.crilc melc erau îndreprtayite. Im ~~ 
într,n noi. cllit cu Ptltinţă amll mutării. 1Pam all,.op.~at dle i oolumhall1u fle m:1i p:alwau Cât'eYH ţeste,în (Illrf' 

Am ~hilmbat ,'orh-a. 1/"'111 ,întrebat 'J>e pă1",n- ,dullap1wile, Pă:~~~l1telu.i ~ev&stia1\:cl1 CCVla dir: ~~- l~rilli;;eră gânidlllni din V,il<silie şi din 1:'latml! Iar 
tele Se''3.~tian i<'.d\'·a <le"pre larhinl lni 'cMe osemU'l)Jt(', flot'f' ... cnl ,ş~ ,dinl ~\ll·lOzlt.a,t('fa luli, H~let, J~ărtll'~- I (\!'1li'pso, f{X'ioal1a, îniilowa, în RlC'ealStă .c.ri-pt1l, ilJ 

cik~i i'n fik)!!IDfie mă >băt,llse.Mi~fl SPl1S lUG'1'U1I'i ;~ul necr<iVrlax :n11-a llrilzlnţat 'lld~I"te bU~~ţl ·dln I un ""ril~, în mîunile 13'l'l{'iungholullii binov€stiw!: 
lCliuidiate. Sunt Dl'up:nri pe Oiil"{',cÎm,rl le ide...gropi, 1t;)1tle'l~E'lSmlit.11l ~!lJl~ t~ZI!l!ur. :~~ l-a:u, e~ut 00h11 1J.'IIe-V I ~a o făf'.lj.f.' de ţ~ară hi'll(' miwooitooTil, ,u'pTlinsii }!t' 
clilJ!pă .şt1!(lIt,{' a11i, ne-abi'a 1>0 mati găse~ti ~ ţeaflt:a ţoa.orta mla} nuca ~l,am Clt.lt: Call'pi'lO g,l'\('I.ooa, .fe- I rehii CeroS(', dea"'UVI"R întunooimilor, ldea5upJ(l 
şi ,{l(>Wl oa~e ... ~unta\t(:ll(', Î'n'ilă, pe can'i le gă'!i('şt.i {,lOa!l'3..:, Am tresU'rlt. . I d,un<rjlol', ,rl,ea!&llPl'lll zbneitlllllărilor 8ibrrn.anei l}O:l' 

întregi, eu t.oate ()ă dela Ull ,mormÎm t. na altul - O femee, 1)ărinte ,SeVlllStiian ~ i stre inimi! 
Sll1m ll1'nmai dt/iv,a ri'aşj, .. Aj'llnsc~m pe lIe""Lm- CălugăTul a scos craniul {lin 'rând şi nil 1lfi· i 
ţ,jt(', l,a poa'rta {!iim~t,il'trl\lri. vit C'U adâUl<'ilmea ~mH1i salVamt {',are 00 pregăh:':;>ote 1 

-- ?\ '-a vrea, Pl'C"U cuvioase, "'U-lllL .ară.ţi. o l(.~:lI{'ă 6ă-ţ.i de.shlţialSCă o tai1\ă 11Ofc;;iul1lală. Am lUla,t ~d'in l 
bog:ă~iile pc carri le ai ai-ci ~ ~luj:1~Jil~ ncerofilaJ<U'!'tli . .a~Ol)!!;t,ă~ l:ihnăşiţă r.al'~ şi 1 Vorbe înţelepte. v • 

Pii ri,nrd>e Se>'a."t.in~l ... \\ învoit bucuros 1'!jIi am mll~:lI~zlnd\l;} cu ·dll1(jŞl~ ~n, lmanlle ~;e~('. m ~W\ll!, Nic!oda!tă nu exisfă! în om unitate dCS,lvar-
Înt.l'at ll:11l'lrlldoi în IcimlHr 1~allşa. oeriptei a ecvs 'prefacut ca a!'iC'U1t exphca'rlle id\Ultre. Ml-SIfiU ~1anlt: -t v ' • ~ t td .' . ..,.,,, tot~ 

, , '. . ,v: A'. ~ .. v , 1". -', '1 y 1 I ŞI a ŞI mall 111 o Call1T]i.al C1nlCva 'nu-I 11'Ci .... 
.. hn bnm o chee oonnlara Şl cu a'mbC'>le malll .a ln- lllMl <l'am p asmunte, salU .am avut 111tE:~flC.SU sa el., . . ..' v 

vÎlI,ti t-o î~ hl'oasC'ă. Am eohorii:t clite\~a trepte ~i {jr~d laşa, di,oÎ llU ~e-3"m tinut Ill,irite. '1 s,\lI1lQer. TIIj;Ol cu totul de nea c,re-dmta, 'ele 
am privit in JUNI-mi cu mirar.f.'. Era o îU<'lipere Oalir~o A"l'ea{>~, fec·i'Jll'ril ... aki in erip1:laaoo- I Avem mal mulbtă rath.me decât femeJle, 
lu!I!!tl 7i hol,1jtă, .fllCri ... i1a foarte bine .şi curată. stei mună08til'l ,de <,ălugăl'i ~ ;'\11 l'am mai muzit, ! În,sa alU mai mui:ft insr~nct decât ,!lIOi (DIDEROT). 

G. Galaction. -



orespondentă din Făget 
oHndele. S~rb~torile Cr~ciunului. 

; Corul. - Un om harnic. 
Actmt 4 ani lacea~ locali'ta:lje era ,scena mul

,suferinţe şi ,dureri natlOu3j!'e. ba ea a devenit 
cmitirUi~ ma' muttor sud'lete nevinov.a,te româ
ti. cari cu neTăbdare aşteptaua'plmerelli cu 
,Qvârşire 'a sistemullui ,de opresiune naţională 

l' ivjlreaJ U!J1ltJ! VăJi;to~maii bun, mali ferlUcit. Ace3t 
l' ment ferice nu a putut fi vă~ut de dânşii.' că.ct 
,t vu!lsiunile spasmodiqe late muf:bunduLui t-a re
n î'llallnte de QI11'lJ, •• Pe a,runci atlTU)sfera r.;ra 

eircată cu bocetcle femeilor rămase văduve şi 
1, 

. st~gii:tele de dUI'elf!e a!~e CQPiilor rămaşi orial:'!i 
1, 

Sumt 4 arlli. Suntem În 'ajunu[ Naşterii Domnu-
li 'Spirit de toanmă târzic; 'l11our,j negri să Înuă-

;dcsc pe bolta cC'nelască. Se înscrasede-ahi'l1ele 
1] ~n.iştea ~ăr.;i şi_a întins stap,î.nirea peste dsu
Il' 'e accstui or[\şlll, De.odultfl accaStfl ·.linişte sei1em
't i este ÎntreTuPtă dea·rii.lc moLodioase ale colitt-

I)r stdimDşeşt i , ex:ecl.l<taJt de Un grup de oamcni 
:le o fl;alizat, V'cstimd ,~umi1 crcştil',C snsirca n, 
'leii pe pământ ş! Întreoa:meni buna voi re". 

:1- -a cro'1111 t~lranrlor d'jn fiiget, care de ,m,ai mn1·tc 
lfl ;~dLlri, Şj in decursul butur·o.[ perI petiilor, ce 

Il! suc-cedat În alCeasta ,regiune. del.a În'.:ctare-a 
")(emlJhli unl!;uresc, cu dJcmtli{ate şi cu deplin suc
i,!, a f{)r,mat nlllclct~l diferitdor Or~,,)!1'izafllnil ci,'! 
d~ "irare natj'O<tra'!ă, l"oo1,unate d,e Ileces'tatca Îm
m durărilor. D~n aceste elementc se!c.:t'~ a fost 

mpus~l În ll:arda tll1Jţionalfi de pe VremUri, caTi 
I Pur :dcaJism şi În urma cdw::atiuni'i sistcma

lll' (e obţinu,te din t'KlTtea distinsull1i lor d'rigin.te, 
'iLJ:x:ii gnCa. dar nohilă, cu toate amărăciu,]7'I'e 
lâ~ durate În tpccUlt,au Ş'titLt să se r::dice mii !)rc-

.. ~ de ,toate patimi:11C omenesti Şi f~iră nid un 
• illd dQ răz.hlllli8!re, au Jlpă,raJt şi bunurile stilpâ

'0" de până eri .. 
Era.ll momente de ină]ţ;q-e sufletească. Exe-

a. fa la pcrlcctie ,a i3icesror .cântecc strămoşeşti 
;cau să vibreze fii'nta {)meT1l~asc~i ~n Întregi
e~ ei, iair zi/'Iele Cr'ă<;qu'IlIUlhlcalu dat posibLHtate 

ice shltei tlulmernase ~d mlud'{b itMona')"ca mall:i~ 
'ile r~tlă' a j,i'turg-iei si execuţia cu nlUltii i'<-ClISj!1l tâ 

Inare pricepere de ditrca.oc$ti tilrani HlIl1.ÎI1Î. 

50· Tăr:atllul român in urma caFtiHirl,or inerente 
a· ~~ sakl dispune tire Tnll'!ite calit.liţi, d!1,r scoate" 

,1 'Ior În evidentă. şi extertorizarea lor, art:stk.ă 
m;' efeptui.'lză numa.i g,ratte munCi",i neobosite şi 
re· ;tivitătii fără şovăire a ,aoclora, aari Ilcbill!:ati in 

,"mă de nimeni. Înteh~ll: srt-Si fadi. cu vârf şi în
os' 'rca<t, dat,aria de apostoLi ai natiunii, fără Ca să 
~, )15, vte-<o re.c·ompenZialtie matc.r:ală, decât doar 

,:isfaiCtia morală a Il1ezultatl~~lor obtilliute. Cred 
!!'!! i este -o da:tmi-e creştilnea~că. Ca În zilel'c ue azi, 
in' 2rtQ materuallilsml.1 formeazăs" ngurul scop ·au 

rea ,,,itora, să ne aminti'm cu recunoştintă de aceia. 
~"ri luptând 'CU OC'~1e mai mari dific,uWif, ne a~ 
in :'al: atcnHune-a, că l3\fa1ră deSOOpillr1Je materiale, 

listă şialte1e ou mult mai nol1,1e si col putin 
Îlri,i atât de rmportanbe -CiCI!,c morale. 
~tr'; DmaiCesti oa:met1lÎ face Parte şi neobositu; şi 
A;<l~nticul dTrig'!nte Danilă mtescu, directorul ŞCO'3i
Imi' ~'or prj'mu1re urhane. om, care întotdeauna îşi 
din t,;jptă partea lel]j1llltÎ din munca reclamu'tă de toa· 
~in~:; cheshmfle na\ti'O'11tli1e, sociale şi educ,ative din 
Il;! :ea'Stă reghme. 
~ 1 d J văd prim dife·rrtek temniţe nn5!:ureşt i . un' C 
~'!!!'~ in ~ , 'Ou I ~rcera~i tot, ce neamllll romanCs.:. 
1l\1'I' <vea mai bun.' Joacă rol'Ul cel !mai important în 
Iar "!anţ7l~!re:2lgăr~lor 'I1,artionla!ledin ·această eh

,\li ':,mscriptie, iar în comuna Sj.nteştj rntâlnestc 
W!, .Ex]Jed~tia} 'de rllto.rzitme" din Timf,ş-o(1ra, care 
Mi'~j mitr3l1i'l'lre si Ibvj'uur1 de pal/'ttl pustelor Slch:n" 

IPt'il ~~a un sat Întreg itllCătu~~t În lanturi. lntcrve.n,
l}{li' ~Î dh.ti IHesc:ns.i 131 Încă d,oÎ camarazi de ai d.-

,ele 
ar), 

'lk, elihere'RZă aooot sat de 'Pacoste.' 

Prezenta acestui domn în mijlocul ţăranilor 
;i:e dovalda cea mai eclatl:mtă despre o. activitate 
"'d:nică Şi desirllteresa tă si un stimul Î'tl,::ontcstaliil 
, Q muncii cinstită. Dragostea, de 0are ~e bu
,ira înmijlo;cU!1 po))Oren\ik>r săi fie rocomvcn:<a 

;;n~ activitatetu-j &:n trer.;·u1t !,\i îndemn pentr.u 
":'1 mai bună gara:ntie d~.;spre propăşirea şi edn-
4ia în senz corespunzător 'a Wra.nilJ.or din a
,:ast{l 1(1 cal tJllite , .spre lmcnrta neatnulu':. 

UN rĂGETA.N. 

SOLIDARITATEA 

INFORMA ŢIVNI. 
o td~gra:mă din Pa,.lermo anuntă că exrcgc:'c 

COtl'stantin -al Grc,:,ilei a ÎncetaJt azi dimineaţă din 
viaţă. 

, 

Famih re.ga~ă1iOmână Îndată după sos.irea 
acestei ş·tir:i a luat doNu pentru şase să.ptămâni , 

• 
Z:ancle v~ene.ze. lalnunţă din Budapesta că in 

legătură cu că1ă~otia -la Budapesta a lui Sir Wkl
Ham Goodes s'a ră.spândit in ceŢ(~uri,Le oPozitioni
ste de acol,o '0 şfre ,care a provocat malfC senza
tie .. Se afi'rmă cum că An,1r:lUlla aII' fi adresat gu.
vernttlui ,ungar învLta,tia de a constitui un minister 
de coalire oompus din toate partidele, căci nU
mai Un asemenea miilttste,r ar putea lua o hotărîre 
satisfăcăt{)\~;lre pcr:.tru Antal1tă În cbestiru repaJr,a
tHlor. 

S{ttenii din j udetul I.aJ~omita didesc 3') ş.c,or; 
pe ilâJng-ă m\Jic.<'Jt11ele cari ,te~·\U stnlns În acest 
scop, mun.ocsc Htră plată cu mânere Şi carde, în
cât ar t:tWhtti Srt '+& dea 5 mt!)ioane. dalCă n'alr fi 
vorba deSI1re şcoala '!-or. 

• 
L~ Blaj S'~ll1 pus baz;;ld unei tovărăJSÎj a crcs

. .;;ttorii!or de alb~n,l: dilTl imprejurimi, cu un c'aIH:d 
1 de 100,000 lei. 

I 
1 

1 

• 
f ,1 ţ~\ de s;;~:'uCJ1;:,a c{mtinu[t a POPllilah:it tn 

frant,l, ':.t1'are'li n:\fst~i IllcC,I'::',l"{1 ft1a!l1c'.!z5 "La 
Presse M6d,i\:o.l'!e", :IlU cz:jtă să cCl3,ră .pedeapsa cu: 
n1Da rtel, PL\lltrun ~rs:)ande cari se fac v~llovatc. 
de cl"im:':l: ,u',:; :\V:"rt 1 re. La noi, ~e spune, C(l s'a,r 
aiIa PcrSfrlt1'c ci'ri T::C ave.ri ppdicand a..;tÎe\ de 

Profes()ml francez lncrDjx, s.:.crctar pCrAetua 
31 Acadciwel fralUcezede ştin:ţe a constatat că În 
M<lld'al<msaar &e -găsesc minereur.l de 'u:raniu caod 
în CUirând VOr furniz.a 45-60 Kf\<lll1le <Le rad:. pe 

an, Cam de jumăratecât se extrage acum Pe glo
bul Î·utre.g. 

• 
Ziarul ungar "Ui V~dek" ană din ':zvor diplo

ma'tie că Consi\'1ul sU'])rem a adresat guvemuJui 
ungar cerero să a:dopt.e pentru Ungarra o ma\rCă, 
care să nu Hrmească "s.uveranitatea St<l!telor soc
cesoalre" ş;i să S!e oonfarmeze mal: bine tratatului 
delia: Triawm. C()Tl'SI{:~,lul suprem a pus în- vedere, 
că s.ch~lT!1ba.rea aceasta trebue 'să se faeă În C~\ 

mai scl~rt timp. 

Di'Il !)arteal aSlOClati tll1]j' generalle a Prof.csofL
lOr s(ţ;.und81ri 'se ~Jdoce la cunoştinţa membr~ror 
ci că pentru ,COllKreSul dela Cluj, care Va av~,a loc 
În zj"1ele de. 16, 17 şi 18 curelnt s'a acordat o re
ducered~ 75% 'Pe CfR. TotI ,profesorii cari do
resc să l.a: D3Jr te SIC vor jll'sb:,fica ,la statia) de por
gir1a ;oon~orm ordiJn.u.~'Ui: ci rcu\lar, stahiFndll-Ş!:' i-
lV:ntitatca. rămân,î.ud ca la jitl'apo'erc 

yiza dol'l bill-rout cOHKresuh~i. 

• 

.să cearii 

Lai a~;llj, Arad, T\~mboara. şi Or'ad~<J-Ma·r-e. 

sta tu": va înfiin ta pntru matri a'lltrcpozite de marfă 
unde comerciantii ronului ş: srr{tini VOr pult':l de
pUlle m,Îriim"i~c în !?:ai. 

E • ..,." % ' ...... SI. • III 1f:J&No' :,;PNJta • 
meşt<.:c:)IIg-ur., I 

Şi Ilu-i mir:l:re c[md ~llntem siliti a .stI Cll Atitudinea Mieei lntante iaţă de Rusia 
COlH u'.t 7 silpr:.Il1~lni p~ strad~l. --' (Nota Core,c-I 

I 

I 
I 
I 
I 

turtr"ni). 
• 

[Il Ol"'.~'in;\u (Ras<lTahia) arare o frumoasă 
~a~etă s~!ptiimtm[~I(l Întitulata "Soarele" Şi condu
să de distinsul scriitor N, DUlnflre.anu. IJJ> ace1stă 
gazetă scriu m::!: ,!oţti fruntaşii vietii intcL'ctua'c. 

rom,lncşti Uilll Rasa'rahia. 
" 

A~cntia 'f!IC.legrair ică rusă anuntă că comiltc
tul pcnltrucomedul {.~xtern a dec:s ca tolJ.te orga
nizatlle economice din Rusra vOr trebui să ex~ 
puic îm.preu'\1ă prod uSCJ~e Lor la viitorull târg din 
Lyon. fed'eratiÎ':1e vor avea dreptul să amenaic.ze 
gherete l)arH.:ul.'l.re În a,celaş p\<llvi}:on. 

• 
Ministe.ruR de Hn:'lHte a dat eri dispoziţiile tre

buJ'tJoare pent.ru 'punerea la Îndcmâna. legatii.ll)r 
noastre din Paris, LoncLrt3l., Roma, BruxeJ!es şi: 
Berna. a sumelor în valuleJe ţărilor respeotive 
pentru pliat a; ,La ,timp a schimbului studenţilor r<r 
mâni, pe ')ur{:I'e lanuarBe şi februarie a. c. 

• 
..Adunarea National!ă din Angora 'a hotărît să 

voteze o le?" }nqltnr .iudecarea celor responZ1<1lbil i 
I ije intrarea Turciei în rbboi Î<n 1914. 

i • 
1 Guvern UHtlg'?s[iaV a a'~~rdat ~r~ptul ebct~r~l 

1 
~ino:itilţKor, naţ'onale .ad1ca roma.n·Lor, g.:!rTIl<1U1

-

• ·.'(}r ŞI lI!\1g'tln~cr, . 
1 

I 
1 
i , 
1 
1 
I 

! 

Ll[-i n0aptc a ,avut ,bc un incendiu în strada 
Ccrccta~FIDr 8, care nill11d Dbscrvat de senre~tUll 
de. s.tradă a.::csta a atlU'T1t::lIt pomp:erii cari ventnd 
în grahf\a;u localHzat fOCUlI isoot. 

.r::~ 

(' Perîectionnement 
i en franc;.ais. anglais, 

allemand ei rou
main. application de 
la grammaire a )a 
con versation, genie 
de la langue, sub
tmte, finesse, surele 
dans l'expression 
Jean Goldberg Prof. 
de langues ~rang~ 
res. Rue Eminescu 9. 

Declaratiile lui Cicerin. , 

l )rL\(~;\. - Z'ial'ul .,Hohcmia" pnhliră 1'11.

\.Cl'viewl1ll '"Hre,,;pt:nd{!!ltul'ui ti;iu La 1,1l1Jt:':':W1Lf', [~H 

C'i:·:il-ill. ('al'{' :l (ledal'at, ~'ă ",impatiile C'oho.ql()\'a
.etni Pf'utr-u n;aVUlle:l rus-il, g~t'r\an.tcază dM,voltmrll1l 
l"platinnikr exrelente între Slmhelc 'ţ1OYP031'C. Hl'lL
ţl!e aN'l'\tei j,mprcj'Il'I'ări s'a PUhlt în.ehcÎ'a tl'n t,ra
t,at, flll'lll:mrl baz'u ~3p{}rtu:rilor mnhnuJe. C'ba;uzlI 

prin {',ll-e C\'lHN1o\'(I<,ia ~ ill:tl~ajază să ră:mttie IUP

l~tlră în (iazul unIIi război al H'l\'siei cu un (:la 
(4<1lt, 'a fost p,rimită eu satisbctie, Nu !mai .putin 
f,avorahilc !'Junt şi -raporturile edl~rlciale. 

,Ci{'l~11in regretă, ,eii există, în l'Iapul'lbulrile 1'0-
oi p\,c{'c, undle l~ltHri lI.egati·ve, în oceaep :p1'iH~~tf~ 
s~ri.iinnl1 fIe care gUV91'1lUI roh{)~l'O\'ac îl '31('Olidă 
~{jl'ila,l- ]'(Ivollltţ.ion a ri1<J'1' '1'11 ~i, 1('('('~l'Ce a fă,{'ll t I(~a 
P]'a~a, :,ă d'f\\'.ieuill centru al emigrrurci .antirevo-
1'llt]oll!3rc. 

In alUi or,djinp C.i{~prÎn 9. declamat, eă ~li(1.a an
t,n-nt.ll. Il l'eUl'llnt.'lt la ootil,italt,"a f'3 f'at-ă de RllRia, 
J ll~o"kl\'ia TI'utreşte sim'fJat,iu din ce în ee \Ill!:.li 

manir;e"te în masele popu,1;lre eW1'e ~ l'epe.rcut.ea
ză tiavo.1'.abi! şi în l'U'poTturile Rusiei ,~t,t guvernul 
.l'llgosll<L". -

et ., ,tus lJ n 'nua a t 

••• 

o c~sătorie în biroul judecă
torului de instructie. 

o inter;esa11tă 'căsă1:o-rie S'3i Închci~t ieri in bi
rou~ juL!L't.:ătQp:ului de instructie d. Sommer. 

lie:~C'na 5(}1lCll~OV'<li T~Cidzova. victima atent a
tuhlif bestial de acuma v(el--O lună şi jumfi.tate, ob
tinând P'Cirmis~UlI~ea mitfstrulu": de inteI1le S'lll ca
săt:nilt 'cu loS# Tiucra, ş,j eJ. o victimă a 3Jtenta.to~ 
rtF'IUt. C3JrC îl ind!us.esc 111 eroare. 

Actull f:otrma1iIf,ănor ofidale al. dlsătoriei au 
fest _ indepltoit de ŞefUl! SltflTcl cvi],e d. Iw\iu 
~~. , 

Indată d:Up-rl lTl'ch';::~er'cla căs:.!ltoricl, ~ltdccătonrl 
de lmstructiea ~&hcralt a(ctut pri<tl care Iosif l~:1t\,:ra 
a fost PUs În Jjbert(l1tc, încetând acţiunea intro
dusă În contra lu,Î, , 

Ca martori 1111: Încheierea disiltor"ei 311' ~lzi's
tat d'niidr. Boti~.lIC, !avoc.att Şii' p:irilt'i~le Srefan 
!3(;gaan di:n S,îmbăI:cn1. 

T:in(:ra prtreohe a prl'l'C<l,t du'pă în.chC'\~Tca, tu
turor f":1.rllîla].it~iti1iOl· \1. părintiÎ dltti Tht:ef<l. 
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ŞTI RI TE A T R ALE. 

Rej)ertoriul săptămânii. 
~Ă}l BA TA: ,,~[oNi'llm" cu OO!l("UIl'SU! dnei 

rO<J.r I>i,ly (Ab. A.) 
j)ln\n~ .ECĂ: Illllatineu Ol'la 3 şi jnmătat(': 

"Ti'trglda.morl1hlri". ooaxa ora 7 şi j'um,: "Fo
curi" cu eonClll'f\~nl dnei r()()()' Lily (Ah. D.) 

După dOUă rcprc:zen~atH foarte hitte reuşit.e, 
una Pom Eli Va jUJea Sâmbăta seara În MDrîium. 
Publicu:· ar[ldf.fi1 aşteaptă 'cu Ull ~11arl'~ intcrCiS re
prczentat~a de ,azi Sâll1b~Ită. 

Dna POOf Uli prin cl1cat[a sa în "Morfium" 
a hi01Lt Ca alCeaS't~l piesă să atrnl?:~î o ser:e între~r 
g-a de' rCl)rezc,ntaiji la Teatrul d'n 01ui. 

<twlA s:t fug-ii. Tîn;irt~: Voss \l'ncac;lsă si aWl. toată 
inb:mi,a. Ca.nid P<1<i1l1~:~o;; ~lrq b"nll lui NissOll ~i 
VfI.,:a. Sii fu}{ii plme pe 111illll:itori să SC r~lscoate. 

Pal:mas, cade da1r a':oliulil S[l.ll Pol fuge 0U ave· 
f'el''!., Hobby ~Il VO~'S se rmpac,l ~i urmil!,csc im
pJ1l'l1nrt Pe Pol, ca s~i !1l:iJ1tll~ averea h~\trânu~ui 
Nissol!. 

• LORD WILLIAM RA TCLEff dr~.lm;,l În 6 acte 
În 13, 14 şi 15 l'all/Uarie tU Ur:l!nia, NobIlul Ratel-q!'.! 
duce o vJlată usoraltid. Auzind \:ă tat·[Ll său a rost 
u:;i~ sll ded'dc sfd rfizbullC. In eăsCltoria sa se a,· 
hate 'Pe &a cUrtea s;cnwr1: lui. lV\.ac GrCl1:or, unde se 
îna1n1oI'c:az:l d'e fata :1iQCShF~a, d:llr c reStlju'" Se 
j(}.âră dcd c~i va omorî Ve toti. cari <JI[ fi soţii fc· 
teti senioru.1l1.l1, [,i St u-cioc În duc:'. Drur audc, Crt 

M:,c Orel1:o!' a. U()s Pc tat;tl sllU, ch~a'r când împrl-

-
SâlDbătă se8Pa. Jn.8re -sera .. t"ă de Anul nnu -va avea loc in sala plăcut arat1jată I 

reshurantului "Cornul Vânătorulul''. 
in faţă cu cinema Apoilo. Va concerta ori 
cheitra lui Râ.cz J oZlIl. Noaptea 
la. opa, sa se va sorta pupcelul 
de n.or-oc., sub controlul proprietaiu, 
lui restaurantului. fiecate vizitator al res. 
taurantului va primi gpcatuit un~bllet 

cu număr pentru sor1are. - Serviciu pre· 
cis şi prevenitor. Wa22 Dna Poor Uli va: juca şj. Duminecă dilP~1 mas;i 

în "T,lrl1:~~\ Armorw!u.ri" ~~i seara it'! p'esa, "focuri"' 
îsi va luarKma:s bultl de'~ta pulJilcul arăd~1n . ....... , ... -.... , ........ , .. ".tt •• _ .... ' •• ' ................ , .. n ___ ........ _w .. ' .... I câi1du-se cu fiica ,acestuia vo'Î:a să o ia dc snţhCj ~t I •• _______________ • 

'd ' M G ~ b A"1 pe ta'~ll SC"t'H 1 -_ .................. _ ................ _~ 
BURSA. 

şi nimf,ld'll1ldU-Si noroCull. 1 De vânza...:-e . 
UC: C ŞI pe c\: re~or, raz lmanu . ,," r -, : I 

ZeRICH, 12 Ianuarie, :- Deschiderea. New-York 
52RSO, Londra 2415. Paris .lfi,~O, Milano 2605. Pra~a - f~ Casele din Strada _5 a vaR a ieu No. 65. 
1575, Budapesta 02025, Belgrad 540, varşovia 00250 ',' Redactn[ responsahi.l: LAURENTIU LUCA :_ 
vicna 00075, cor. stampilate 00016. -

BUCUREŞTI, 12 Ianuarie. - Inchiderea. Paris! CeNZURAT: Dr. MARCOVICI. I Informaţiuni 
124R, Londra 850, New-York IR7, Italia 905, Elvetia 1 i S d L B N 
.1518, Pra!!:a 523, Viena 2R, Berlin 12R, Budapesta 710 •••• «t •• 08 •• 588.... i la p r o p r i e tor, t(a a ae ama o. 3. 

V 1 t M ~ . 2?0 1 110' ţ' t 1" ..:J4") fra •. ~ ... ~ ................. ....-.... ...................................................... ......... 
,-- au c: arcI ~. eva, HIn l s e,r lne " \ . nc Z'W!' *r'WHtC __ oew "re -
francezi 1250, franci elveticni 3450, lire 9. rlrachme 
240. dinari 190, dolari 180, napo!eoni MO, cor. maghiarc I 

725, socol 520, mărci poloncze 130. A apărut: 
lIrA .. ana • .. "'urs ... 

CINEMA. 1. Cotruş: Sarbătoarea mortii (1914/15), 

OMUL fĂRĂ NUME PARTEA IV. Rc\'rirs::ttu~ 
Versuri (t;asa de edit!lră Cartea Ro T,ânească 
Bucureşti). Pretul Lf!l 10. Se află de vânzare 

de aur, in 13, 14 Iamrarţe în Aj)ollo. Acum 1th~.Hl- I la Ll'bra~rl'a "Con cordia" -AHI d. ril':.l se desfăso:l>ră În Ko])cnhaga. MCr):cc vestea, 

Centi şi răspândifi 

"SOLIDARITATEA 
Ca mjllc!te lui Voss prOdtlCe am coioswl. un şarla-

•••••••••• 
•• e. 
• • 
• (f\" • • • • • • • • • • • -. " 

.... t , •• e 

• 

.. 

SE PRI]IESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTA.JOASE LA. 

---_.---

•••••••••••••••• t •• ~ •• ~ •••••• ~.B.~~~R~ .. ~ ..... ~ .... ·& 

-------------------------------------------------.1 . . 

"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT SI ECONOllII , 
CENrrRA LA: ARAD (R01UANIAJ . 

SUCURSALE: IN CHIŞINEU, SIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
Depune'ri spre- fructificare: 80,000000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
A.cordă: Imprumuturi cambiale . 

" hipotecare. 
" de lombard (pe gaj de efecte). 

financiază intreprinderi industriale, comerciale ŞI 
agricole. c , 

Cumpăra şi vinde monede străine (Dollari, MărCI. 
Lrre, Franci şi alte valute). . 

Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi 10 
cont curent 

Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru 
inmanuare partidelor in Ţară. , 

Efeptueşte comisiuni primite din America în ata-
cenle emigranti1or. .., 

Are legătură de cont curent cu toate băncile dtn 
Tară şi străinătate. 

TLooarafia "CONCORDIA" Ar~ 

/ 
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