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• 
Pregătirile de război 

ale Ungariei. 
Nu Iluni e 'LUn sec!'(>t pen tl\tl m imenJi: lT ng',ar tia 

,,(' pregăt(''iW ld'e răZlb-,~i, O(m !full'ie şi cu o ÎlllCredere 
!l('bnnă. Toate energiil:e 'vitale, toată bogăţilL ma
terială a 3I(·o;;.tei ţări buhl\a\"(l Ide orgoli 11 '~i de 
\lI·it Wllt p1:l00 în .'\lnjba răz.boillfimi I(},l' ,1'CnliIlşe 

ce .se pregăteşte zi eu zi, '0CilJ.'l {':li ,('eaL", îm'I)ţ)fl'i,va 

noastră. 

Miuist~ulde război ungu.r, g'elreralul Be-
Ie.~k'y, ,după des.e Î!lltr<'\1e1d'eri on ~'flii O!)()ZjţWI, 

r i..a câ.ştiglat pc aceştia ,defini:ti~' ,pentr,u '\"urarea 

credioolar de război, 'Pentru jn0Cooarea dl~l"erată. 

Măsuri ('xcept,[{)IIlaao an fo.<;t luate dc gun~J'

miI maghiar. Intre ae-oste măsul1i e ,-,;i tUl'l6elU i('.arc 

prevede obligamcntil.ll PCllto~u t.oţi ('etăţcnii, biir
ba~işi fOlllCi,l'lltl'e 18 şi 50 de ani de-a presta 

~ervicii în caz de trobllliill tc 11laţ iQlliltle. - Se y(~ele 
Iim pedtl ,d<l 00 serv ici j ,î:lC tr atează. 

~\rai sunt. şi alte semne Icari ll'l"ată \'a",titmtea 
!l'Cootor progătiri d'e riizh\l11are oarbă: ,de cl1l'âJn,l 
d. Bet.hlCll, pl"ie~~lin{('le C011Sili11~\Ii I 'maghiar. a 
tinut în I!\)ehmarea llationl111ă d01lă Î1lllP()Ttfl\nte Iclis
\~\lrsuri: Într'll11lul l'a ,salutat În (>.[l\·int.e cakle po 
lkmito MusflOli'ni, filp[llHrl ,,'agi aluzii e!,c-o"cmlli

f~atie. l1cîndocltnică lJ$llipl'a u-eti lI·1l ii {'o s-e 'pr('~ă

teşie în U n~ar~a. 
Int.r'alt .dioours d. Bet.hlen a Idtcelnrat că 

plebiscillll din Oldcn burg a rlM'co it fă pri nci pi
;le tratatului dr:, Tri{Jnon sunt falşe şi deci it'ata
lul de pace tl'ebue .~(l. fir, odrdă nimicit pentrucă 
)lU corespunde l.er,iZor mora7e. 

Ura :Ullg'ur.iilor ilmpotTiv,L Rm11âniej e i\ll1'cn>:ă. 
Dela mic prun' la mal'1fl toţ.i pred i-ră il l'a şi răzbll
na)'('ll., pe toate drumurile. 

('lI toate că tratat-u'l de p3JC'e mu 1e rl('rmite, 

Mâna moartei. 
- Aoloo! ... săriţi, !Că mă ronl!Oară! )'1.ă gâ:tu{\ 

l:oţu I Săriţi, oo100! 
- Ta,.ci, :fii,r'ai ... vodea-t.L .... aş întill>'la. ... 
Şi g].lIJ9u.l rlllguşit al bU'l'batului conti'Ilu,aa se 

~1l1.e1.'tooa C\l !ţipetele ll.::4<mţi t-8 aLe babei. Vecinii 
msă n\l se mişcau. N ilJll1iai câte un oo.pi'l 8{l apro
Pia «lin câllld îm când sfio."- ,de ferea.stră, 'Şi, ri.<fi
('ându-l'Ie în 'vârful picioarelor, îşi liJ)Oa degeam 
faţa sperilată. 

M<ahalaua Întll'tlagă 'O'r,a obilŞllUită !de mult ('.u 
,.,.~ne.l€ at..'ltea. Iar îi trehui'.a parra:le ,beţi,,"ului ă
Iuta de Cri.stiwhe, şi, 'Ca do obii('ei, ană-sa speriată 
(le îl11~urărturile hd, ~ipia .ca din gură Ide şa:l"pe. 

Ce swf.1ct -de păgân şi Iti.cfil~)&u ăI'a! 
, ?1.U băttIrân a!Cu, (lU pă:rulalb, -şi n'are r,lllŞlme 

8a ~nJutre pemă,sa ş.i 8ă-i cheme moart(Sa! ,uTât 
l'!(>am de om, să fe~ă Dumnezeu! 

Şi vecinele î~i făoean ~nllCe, dătinânld din 
~rup) ~ pe când ÎIn 08Jf\ă cearta se potolea idin ee 
In ce. 

Cristalcho ştia <lI bine că de geaba !Sunt toate.' 
r~la litra de \Viril încolo n'·mr :mai fi PUitut să 
>lroa,ţli d('~a mă-sa un golo.g.a.11, 'l11ăca:r .să-i <şi f·i 
])U" ~u adeva'rat mâna .în gât. Da'I' dl1id <ille gâ'll

d~ la lalda ai'adi'n l( ... ouţ,şi Jta hănotullC('I era al('l('/lo 
ş1l))e urma ].a gfltlejnl1ui uscat., îl ap11Ca'll năbă
( allo. 

. Ce n'ar .fi dat d să 'JXlaHi pU11e mîma lllltr'() 
ZJ pe c.Jwihe, pe 'cari ziua şi noa.ptA:'a mă-sa 11e ~i
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t\asă.mni le :lllilgh ia re g<hll 1(1(· ,:,o1diJ.ţ :1n1C, ('a.re 'se 

pregăteşte de hlptă. 
1'I"\IIp01e maghia.rc la fl"(ll1t.ier·a 'noa,;tră au ,fost 

Întărite şi llol1i regilluente de-ale Jur, fr'{'mărâllkl 

rl{\ ură, a.ştea.vtă -cru..'i"nl... 
Şi TAlate La urma lll'mei t()t inoi \~:i'ln fi a'01.l

zat,i -că lIiIlI fo."t agr('OOrii! 

b $li' tA" nAce. 

! Tratativele rusQ-române 
I LAUSANNE. - Urll1~\tor repct:Î.tc![}r decl:\ra' 

ţiuni parti2ulare şi ofi..:iale ale delc,.l.atiunei ruse, 
c;\ ar voi săluchidc7...e toatj~lît;R"iiJe pendil1te intr~ 
I~l1o'l3 şi Rom{ini1 şi dup:i sonda~ii diplomatii:'! 
prealab'le. ambele părti col1vil1R"ându-se de blln5-
vninta recjprodl. cele doua delc~aţiuni, C0a rusă 
şi oea romftn;1, au luat oficial conta;:t. 

In1pC\'cdcrca Pe care au avut-o a fost iw' \;ii 
şi ch~ar cordiaHi. 

Cde două ddcgatit1ni au examil1a~ Împreună 
şi amănuntit toate chestiunile 1~,.~ndiJJtc, deocam· 
dată ad referendum. 

După Întrevedere amhele P;l!·ti s'au dcclarat 
satisf;lcute, !}I)s'hHitall'ca unei înţclc~cri rClz',lItB nd 
în m:1dul cel m:li evidcnt. 

Se Pilt aştepta urmihi h\!ne, chiar deja a;;('(1-
stă primă Întrevedcre oficialii a celor d;mă d~')~· 
~at!llni. 

Nl1UA .'$' uS . -c sA' 

Suspendarea conferinţei din Lausanne. 
LAUSANNE. ~ Conferinta de pa;;c estc sus

penda,tă în. mod virtual. I{cPr<.:"zenlalltii puterilor 
învitante au plecat din Lau"';ilnHc pcntru durata 
s:lrbfltorjlor, afadi de lordul Cnrzon. Inainte de a 
pleca, d. Barrere s'a Întrcţinut cu lordul Cllrzon. 
Ai'iaPi alt manifesta1t dorinţa unanimă de a se 

ment'ne acnrdwl În'tne ei. 
Turcii au depus f.a biuroul conferintei 1111 nDU 

tcxt rclrativ la antn!su:,c. COTl1!sLt1l1ca mit10r i tilti
lor şi-a amânat şedillta pe Marti. 

Dar er,a d'( .... ~,tlll .să întindă .mulI1a 'dnpă ele, 0a 
tJMg(idia zilnidi "îi· se >C!10"lăr1Jţllia,f;că. Fwţa hătrâ
nei lua o ('x.pTcsi(' mihilii: cu tipete \Ca ele ,moarte 
şi cu gesturi ... 1e;perat.e îşi apăr.a oomoara 1(10la 
pj.ept. Şi 1111 (\ra. mai j1ntin ,de treiwei Ide lani, 
de când Cristadw rflvnea la cheil(\ al:ea. 

Tată~"ă\l murise fără să·i lalseun ~()lOh"an. 
FuseS(' şi el 11111 pierdlc~vară. Îl11'potr Îr\·a. druia, 
!Cât au t.răit împreună, llC\rast.ă-sa 11.U fih'\lse alt
oov.a ul'd, t să--şi la.!X're Z~l'{\a cu 3lCc.e.'lşi înl(lă
Tătllli<'io, cu crure îşi ·apăra acum stăriC'Î-ea ÎJmpo
triva fiu1U1i. 

Ale ei eram şi -c.Rsele, din .a <'ltl'Or Îl1'chi,riero 
trăiau, rezer'\'â·n.ctu..şi llC/l' numai două aniiite în 
fund; a. ei era .şi 1 a-<la de fer ('·u t.ot. ee se găp,ea 
înrt.r'ânsa. Tot ora al ei, pâ:nă Şti 1l1i>tanul nelipsit 
din {'asă şi pe ('are,da'C'ă eNl vorha, îl iubea 
poate Imai mult. d('!('.ât 'Pe fiul ci. 

Orist.aC'he nu fUBa"le de 'llliiCi o trembă. Gonit 
re l'fmd <lin tA)atc prărdliik pe U'Illde văl'in~ii rsăi 
îlllC(>IX'f!Soră să-I <,ăpă-tuia..qcă, ,1(~I1{l vâll'\St.a rl'ed'onă
zecid'e ani, do când mmiPlC' l1ată-~ăll, el trriiia '3işa, 
Î11 spi'lJ,uro[\ măf~ei, ('11 nlidrejrlea. yap:ă la ÎIl!('CPllt, 

dlbr din, 00 în {',fi ~l1ai hr!tăl'âtă, {'ii fi"t. :l\"El:l. el 
8ă mo~t('nell&C'ă <:~if!tu pe ;})ătrâna, ;;.i fl'.ă ~e apu-oe 
a tU'TIei de vre-un ~l{\g()ţ, ceva. 

Bătri'm.a În>lă se ţin{,~l hine ~j mici g.lmld' n'a
vea să dea &tul popii. ,Şi ,dlÎ'n (lin În an Crist:1C'h e 
denlJlea mai JKl<'Omol'ât şi 'mai arţăg08. 

lJ,oIa o yI"(\mc Î'1H"1eplls,e ,să ,~ -cl.on le bf'ntll~·ă. 
Din a~l mCml{~llt pat:ea "'o "h·je!l .eu d·e"ih·î\l~~ir{' 

Spirit bun. 
D. profesor N. Ionra pllbkă în ziand "Ame' 

r Îc.a" .west articol: 

Nu vă potriviti. vă rog, la tot ce se spune rău 
despne ,lucrurile de acasă, ohiar da:că s'ar Întâm~ 
pla să fie bun gândul acelui care le spUne. 

Cciace interesează intr'o sod:.etate nU e atât 
cum e Statul, cu adminiSltratia fui,. şi cum sunt. 
partidele politice, adesea g:mple adunături de am
biEoşi, cnre se îmbulzesc, se ghiontesc şi-şi spar~ 
capetele ca să aj Llng;ă la jXltere, ci cum ,e "(icle
tatca însăşi. 

Si soctctatea noastră e cinstită şi btrn{l. O !)Dt 

spune după ·;:e, acul11 În urmă, chemat de da t()riji~ 
melc, am std't!Jătut atâtea oraşe din Munten:ia, 

din Moldova, din Banat. 
, 

Pretutindeni este iubire de cultură şi s(~te d~ 
de ~deal. Pretuti.l1diCt11 am găstt eesgustul, mărtu' 

risit ori ba, a celor mai multi fata de fJ'Olitica, de 
ultima spetă, care răspflndeşte ură şi Întcţire. 

Credeti-mă dt aşa este. 

Oamenii ar voi puţină pace şi bună orându
ia!ă. Nu cer Sta,tului sr,-i ajute, dar măcar s.lnu-1 

tulbure. S(i se sttlmpcre odată oamenri făr:i altă 
trl:ab~l, cari nu faca:ta decât să răspândcască 
vrajba - că a\t<"i meserie nu au. Ci, Jj){)l, socilcta

lea care azi, r:d.:·.:ă mii de şcoli din truda ei, ştie 
ea ce să facă. 

Indată ce vorbim de ce poate să ne apropie, 
retele se luminau. Era ca o solie de bine c..1r;.! ve
nia în mijlocul Întunericu:lui conş~:intei naţionale, 
strrlbătut de fudunile patimilor. 

Şi nu se poaf.c ca aCt\!a,strl voinţă a unui popor 
ÎntrC\{ să nu linte dndl1r:i!e vrăjmaşe ale câ· 

ton'a~ 

Cu C~HÎlllbăt\'îll1ea şi-şi \,oo('a mer~m rumÎlllată 
ll~rl'ejd{'a vieţii ~l\'1.e, o 'ura smxlă cl''€Işt.ea ,din .su
fletul hlli Crisua\':ho impotriva mă-'Sei. Şi 1.11'a. a
('pasta aju'ngC'a la pllroxisI1l, ocâl1ld nici cu vOl~ba, 
l)]]'uă 11.!iC'i ('Il amenlal,trurjle n:u mai reuşea fiR !'C<)lIJ1:.ă 
,dela ea un han. Câtăya TrMne luase o.biooiul sa 
yfwză 1uol"UTil\: de prin 'ca,să, ca să-şi ,fooă bani 
d.e ei'tte 11,n dH'f. Dar fine.,qj:.c că ll<\,OXlţul fusta nu 
p:u t oa să d Ul"{'ze m uIt. 

Şi l\;l'lllll, la vihsta rOO 'C'i11K\i-zeei de ami trrell1ţ,i, 
('iind .l«l uit.a unoori 111 og-lindă şi îşi vodea părul 
ctirant, îi venea sa SoC'r:1şnea.ooă Ide nacaz 'şi h1es
toma în gân<1 ca .ql1n ,păgwn pe ba;ha :as,ta ea'l'e îi 
stl'ie3l.."C toată viaţa! 

I'lltr'nna ,din zile îllsa bătrâna fn cuprin!'-ă 
fU-ră yfl..:;t.c .of'-llIl fior lung, llJ'lma:t d{\ un jlynghiu 
î11 coastr('. Tn ,acooa:şi zi ehia'r, eiizu la pa,t, '';Ii me
die).)1 C'l1l'mat în g11abă, -<lupă o seurtă y~zită. luă 
pe --Cristlaehe l'a ~ parte şi-i şapti cu ,toate mena
jannentele po6>ibile: 

__ E o pneun11(mie ... mă 1 nţ.elegi , şi la vlIl'stJa 

asta .. să fi ti 'j1regat,iţi lia toate ... 
('Tîstach~ fIlU ştia ce e pneumDnia; i('~lt de"pl'c 

prcg:1tit Însă, ('ra ]II"C'gl'ititcl l,a 'Unu '0a .a,'1ta de 
multă \'reme. 

Trei zile a z.ăeut bMl'âllla. Txwtol'ul V(lfllca .din 
rnnd În ci'tnrrl. lorC'"rria rute lCOya şi pleea, ea :;;i 
dnd al' fi yrut "ă·i zi{,ă: 00 rompăt.ime'JC, dar 11'11 
am ee-ti ra('~ ... 

Crist'adlE) ~lăbi8(,; yeg-1'l;ia in fie.care nonpte la 
":ipăti"li,tl bol'nayei, pe eiind' motanul, ne.ştiutoo.' 
de eHM:"trof.;l ,~'(' ~ Ţlregilt.ea, .1nl'lnwa, ('a 'Jl.e n.bi-

nea logate in sân ... îlllitre mamă şi fiu. 
~------.,------------------------------------------------------------... ~ ...... ~-------... .) 

Ppe'tul unui e::x:exnplax» ~ Leu 60 bani. * ,. 
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SOLIDARITATEA -I 

Suspendarea primpretornlni din Chişinen 1 Descoperir.ea u!1~i 1ntin~e retele 
PrÎ!lTlprdoul vlascf Chjşrncll d. Justin Chirila I de spIonaj In PeCICa. 

a fos-~ pr:n odecjzie a prcfecturci jlld~\tilLii sus- Dupa ctl1n:1tn1 anuntat ,î~1 nU1Tl1Hml nMtrn ne 
pcn.clat si pfmă la tcrm;'lIarca acţjunci disciplillare eri, În ~'t\I!lUTI11 l'eeÎ<,a a fo!'<t d,(>:'1('<lperită o întin",ă 
ce s'a ordollat pelltnl conducerla afaccri~or ace- retea de folpiollJaj in Mmplîcitat('la _ din ncno.}"()
]ei plase a fost delegat d. {{lall Nichin, notar 1:1 {'iw - a multor fnrncţianari ai f-\t.a.t.nhhÎ l:olllân. 

~ubj}n~it'Ctura judetului Arad A~tăzi ui"mdu-nj-se ,d'a1(»e (',o,ll1'p!teete .H>'U[ll·a 
Suspendarea dhtj CIt:rHR ~'a ordonat In urma "pionajuJ11lj idi'n ~llledîat:1 a'f1ropiere a fr(mt.ierei 

Ulwr împrejurări s' constatări. ca:r i do'!cdesc cu Unga.ria. r(w('l1um ('\lI noni :amănunte. 
cât e de c\ăunăIIOr pentru populatie şi intercsele Spion:ul propriu zis '0't(' elen1,1 .de 1j:een {Iim 
statuiui, dacă functionari puh-liei sunt lăsat:, sh fk,ghpdin, Fu~'y Ferenc, în etate ml1'll1ai de 15 
se ocupe de afaceri, cari crelază sltuatii de in- ~mi. 1ri<'1l1 "pion }a cel"cctărjle făl'1.1i<! -a ,decLarat 
compatil):}ftate. ('îi d(' aproape ,floi .ani ~ îm!IJl'lctJ1Î('6';iOe <"lI spio-

Primpretorulul sus])cnd-a.t i se aduc în sar- 'najn,l. pe ('are fa fă0Ut. >Când Îl1 .TngMlavia, eâmld 
'cina afaceri it1'(::ompatibi]e cu functiunea ce o~upa, în H0mâ'nia. 
nCR'}:jairea serviciului său de conducător al plasei l:ltima d~ltă a &r.'Iit la noi în NO€lro.vrie,1l'll<le 
Şi reflLi:~'r'ca, de a Îlldeplj.ni ordonant~1e şi disp:nÎ- i tli'tallÎ,mh1-,.;e în }'€i('iC'a, a reui;-it ~ă ÎntJ'cîn rc
tiunil:e fuaie de conducerea judetului. induccfca latilmi intime {'U :mul1(' ·din ]l{)t'ilhjlitiitilf' l('omn-
În CrOil,re a acestora pr(n rapoarte fat!)c. neJ!. (',ind il i;()'('otit d şti'rile :CllkRC - în loga-

Astfe) d. Chiri:lăs'a ocupat cu ex!}mt dc porcl !nrfî "u,ullitătikmilitare atitt ,dela frcmtieră cât 
pe cari îi cllmp~ira dela ])opubtie ~i ii Îl1l!răşa la şi elin anropicl"(la <,j _ îi vor fi ,r1f.':O;ll'J1R. fi î,n~ 
morile din tcrftorul ])la~f::i ce conducea. De a~e- t'en(',at $oii. tt'e[ll(~'ă î'nr n!!':nia, Îll"ii '1ll'llltmlllită 'vÎ-
menea s'a O~llj)at si cu expMtlt~ de vIte rmtrÎ aiu- gi1pnt«i 8igl1l"~nYt«'i A]·.;Jjrl. a fost prin;:: chiar În 
ta t la cmnpăr;:ri de un;i primari d:n plasa S3. ~n,;tn.e!ltnl tr.pt'i'rei. Fiinfl a.duR la 8ig'1l11amta. 10-

Cump;lliâriJ'l" se fitceau pe un pret devizoriu <':11;; şi (i'ntf']"pel'at p{,l'!'Dna1 de ,el] HaralCflnhi'e 
şî de asemenea tr·ansporturile pân~i la frontieră Pop('~('n. şeful Si~1l1"nmtei ],X'[l1(', ,a 'marturisit 
cu taxe de favor ceiace îi era lesnc·s~ o facă în tOilt" ,wtC'lede spionaj fi'i(',utE' î'n legătura ("lI R0-
Urma situaţiej sale de eondncatG!" administrativ ,ll!,nna, Kliint16 l1nuele eomplicil<l), {'11 ~'are a o· 
al phs.:;:. I'Brat. 

~'} mai adu.::e În sarC:na dlul ChfrC'~i. t:n fapt 
foarte grav Dcntru si~l1ral1t<1 ,tatulul si adecă în 
cal ibte de prlmnrettor proteja. l'ndivizi sl1sne:-:fi 
cari au fost tra.dllsi În3.'lnvca consiliului de razboi 
pentru ade ele Sn iOl1;1j. 

Acestea sunt unele din ,11wŢ1 v('oj.e cari au ;111-

pns luarea de disr,l)z!(îi cnntn primpret0l"lI!u i din 
C!l'~;l1Cl!. 

• 
Amnestia in Italia. 

ROMA. - Reg-ele a semnat decrercle prh1 cart 
se .1cordă amnistja pel~f'rl1 toate crimele CCJnH1l1e 

sau militare în legijt·llră cu mişcările a\'ând s;,;o

puri nationale PrecP!m ş; poentrn c.r'mcle prrwenÎl1Ll 
tUn turburărilc dat0 r ite ci3tllzejor economice si 
sociale. Nu sunt amni~",tiatc crimele cnn(sc di'1 
motive exclus:v personale. Dccrctu: cnn02cd:: ~i 

rcdu2crea pedc])se!or inferioare de trei 111n1. Se 
mai concedă şi l1'.'dtlcerca P~dCI}Selor infer:
oare de trei luni. Se mai cDnccucZlZ;Î 

anmcstiaşr pentru q?mele malrinci CO· 

merciak R. a p o'r t ti} millistrului de iustjţjc 
Ov.iglio expVcă dispozitiunj!,c aml1l'~'tiel Şi scopu

rile ci de paciric,3.fC în momentul acesta ~âml n a-
tillnca priveşte viitorlll în armonia şi co-J1cordi; .. 
spiri tc1Dr. -

f'omplirii: 
Pri,lllnl ('.r.nl1p1ieea f",<;t ~ă"it în 1)er.~0af'o1\ lni 

TI1Hn Vrahni !"nbF'0:,rf'tarnl lwi'l11.1rjpj 1'p('leil-l'o

mfină. f'ilT(' 'a tiiimljt. !:ii a înl(,ffi1Ît t,rC10(>l":p:lmi,Cll
lni ~pipon 1){'Str. frontieră î,n ncmwmiiraM rândll!"i. 

Cu ajutorul ~.![·PRtlli i'l1lrli\·irl. ,,'a dOil'Nlit c;\ 
,~jli"nll1 '1"qi'!'<f\RY :l fnJ·'lt. d i ti 1()C'BI1,d p l'i mii!';021~ p,,
(';";] (i() hnlf>hnp ,(le încrÎcl'{\ - ;;ta,ll1'pibtp - ):, 
hi r0\Jl l)(1P'1J lnţi0j. c·;lTe 1nlllilll R5 ,;;:.('\'yr'.Ji'Că lk, 1~
!~i ti ma'toij ('\'(:]1 t \1Ia,l ilor '!';pioni ,tl'l'ITlil;'i în Ro
mnniA . 

. \1 r]oilen .rr}!1înlie(' {'..:t.f' Tll1in Rf'llWf, jny}!.ţ:îtnl' 

îll r'mnlll1:1 P("i~:l·m:l!rhifl'ră. ('arC' :l [!'iiZflilit pe 
"pion. $tii'lllfl hînp int('ntill'nilf' .')ol·e.~tllia. 
. 'Yîn ap(}Î: S:l].:o1tZlI\· Ştd:m •. ~i·' fier 111 n1'i"11' 

lwd,)1'1l1 djll '?Pf'I'C!l, cart' ,(,lllp.g-pa ·ştirih· llnpm'
lnntf' Il(r'e'i,'we ]uli 1<'n''''''('''Y: leitnf1r ~.t('flln, ('00>;1-
tabi1 la UnTIca h{'(l1]omi·ei P~ri'('" raH' î,n 'l110-
II1>,nt111 cu,1]:rl ;J~i'1ltit {'ii yn fi ':l1'f'~ht ,lf> ~;""1,
l':lT1t!î, Il nr!'l Într'o {'{M1l('l'ă YN'jna rn:1;: 111n1t0 
(]""i;Il1('.nt{' ('<lmpr.r'1! l itihoflN'; Vf!l'C! 1(,)-yalik 1<('1'

ylt<>.'lr(':l l11i Ţ,nitllf"·. {'fll'(' la ajntat pc ~tiî'pân 1a 
(li~tl'l1gcr(··a dC),(,llmcntf'lor: PN'('1l111 ~i inrl i yi7.ii 
(l\'1da~ ln1;11. Fara,!:!"o A(hlhprt, S7.nll1,-;-r11 f3td:Utl 
ş( Ca l:'aei UTI Hez'a. 

. T(J/(ieci momiti ,m!'\i "nt~ il~l fORt i,nterOU:lt-i d(' 
8 ign I'al) ţa A rl1d ,şi g5.",j nldll-:<.8 vÎ'nO\'ati de ('om
plicitate ca tăinnitori, 0011 ·acte în J\cg:111ă ;drC~l1t~ 
rlp (1. 1'0]1('.01('11 TJa.r,ahmbj.f' lUI f0"'t în.aintnţ.i C(1n, 
siliului d.e' răzhoi al Mrpnlui VII \·kn Sibiu. 

('.ei, Ia picioorc1€ roatu111!i. Veci'Ile1e, (cari ven.c:1~l 
dil~ ctmd în (lfmd să \":lIl1ă ,('\1l111 .~i mai e l~ăt.l·fillel, 

~, f <"'>C minu:nUJ11 vlizÎUTHlu-l illlŞIa .wllllnbat,şl'Ş1 'şop-

Se llŢl1'Opie !flc moartă încet, ca ~i' ('Îi'nil i-a'!" fi 
f,,<;t f1·jCi!. «ă 'l)~O !fk,~t<,pte. Ti (;r& groaza, sa ,:.c 

uite la ea î'Tl fniL. Cu capnl intors îşi tr('t>n 
, mii. na Îneei !'ll b Ţ)ln;roma. în sân.. I;('găt.nrll ,rll' 

dH'Î oraaco}o ... CO'I1 tact.u~ ace~tu i ohie.ct -atât de 
mult iin.rlnit. piar'K'ă-I eleetriză ,dE~'j(latiî... Ca 11~ 
t.âlh:l1l'. rare se t.nm(' sa lHl f1ie sU'l"prin~, se l;('pr'Zl 

la ladă... A diral('llh1i broască, ntetlJ1.siL Cllilll Il'o,eih- I 
tie ... In sfârşitt . I 

. ~'. 

teau' 
....:.. V~zi, Qri{,lJ.lll ar fj omul, (de geaba ... Sân-

g'C'le apă nu 00 :f.a.oo. 
A tr-eia fl'oa.pt.e,Cl1'111 C'l"i~badre era cât :r "ae! 

.s'at.ipească, fu trez.it ,de..o horeăi'll.lă ciud,atiî .. Să~l 
drept j'n pjl(~ioare 'şi ,se apl-ec~ 'a,.'Hl'p~ flia'tulu.l. Ba
trâna cu fa4;a ''Il SUS, ,d·f'!Sclllse.<;e 'DliŞtQ {)C'hl goo
zf\'Vi, în!S'păî:mfint1îlt.o.ri ... gUfl"la-i ,d~'lCle~tată 'Părea a 
Re luptat Ră ro."-pil'C Înci] OOată. ~POI rffn1(lJ9e. Ma 
ta.păna. 

_ Moare... şopti Cri~taCihe Icrutremluwnidu-se 
î.n tot trupul-Se rop~zi 1~ hlml'n,a~ea ~ela că'pă
tâi, o I'Inm1.'le din ,s.fCţ1nliC,şl o 'Puse 1ll.malU'a -drea.p 
tita bătrii1leÎ. Mâ'l1la er.a .rece ea S1()lUl. 
~ A murit, - ~1lti \şi mai îrucm, şi p~ ht

,mânar€a la loc, în sfoşnic. 
_ A murit, Tepetă aoiu11'it şi eă11.tâOO Î~ z~

aar. 9ă gă..,*,.asdi uţmraroo, de oarc-şi indll]~ll~'a 
că are să fie l(\gat odată aoost~ ClIViÎl;t. Gooza'na 
morţii î~ t.\.1TbUll'ă acum Wa:t.e gfmdunle. . ,. 

L11ă 11lmimal'da. şi o puse pe roasa dm mI) 10-
cu'1 odăiei. Ce să facă aenm ~ 

Fără voo par'd, ochii j..sc ,duseră la laKla .de 
fer -din (':Olt ... AOlllU1 elia l3. lui,da, lJl.umai ,fi lui ... 
toate .erau ale lui... . , ~ . 

I~i repet.a merElu v.1'Ibele ~tea '91 :r;ar -ea-l er..a 
"n!îicaz .că n'UEl~mt~ () 'ffi'Ulţulm'llre unal mare. 

_ Să v('l(fem, Î1Şi zise tl"ccându-ş.i mânia 'Peste 
frumtoa m11iată i1\ suaori . 

Galbeni, poli. ftrgi.nt:,. O MffilOara. Puteau ~ă 
fie \Te-o ·('.inci mijde lei ... 

A j l'ni? ni hli ~ De zeci .ne anl îi a,<;-tl"pNlI!'l(" 
d.o Zf'cj ,de a·ni iid()J"iSle, {·aÎn.o,t'tatul pii{'ătlll'la I(le 

alpă... AC"\m1 el'a a{'j ... putea, Ră-i pjpiLe ... 'P'utoa 
"li-şi umple bu.~·1.1marele 'Cl1: ai, .da,ll'Şa, uite-mşa, -
toate bl1zu,na~'{)l{'! Ha ha! "ii nlai p<1ft.e[l..<;{'ă b!l'ba 
8("11, . :.;a-l oprea.9Că ... ,sa pofta3:aC'.ă~ :de! 

Ri în gând şi-o reamll ntca apărânlctn.;şî cu 
oi;.;p~~ra.rc ~)mOanll. eheile .din 1."00 ... A(\u in&a 6'll 
~ffll"!;Jit p<'lltrn totd03Juna ... 

... T>rurce-j a!"ta? 111 imla ~\'â,("n i 1:,,1atil '("\1 pntere 
şi păru l-l'C ridieă Î'il cap ... C'e\"as'a mişctat Î'n 
pat L T-.s'a părut L Cu î~(!r1iznea.]a 'l1~hun,ă • a 
la"ului se .ridJi:('ă dooflată III 1lICloal"e 'ŞI ~ Iln
h1~rfic. lloarta sta 011 f.aţ.a ')1; \9.U~, !Cu ochii mari 
Î'ntorşj, ('1.1 gnra eă..~tă ... Dar do('. f!ub Ip1apol.mă. 
mâna-i se rididi, în{'ct, în'l'et, mal ~ns, toi rmal 

S'lllS •••• 

Ar\t:m ... aC'lllm bătrîma, \9,\'00 p,ii se înalte idi'll 
pa1 ... .cu oehii holba~i, ~ g'.nl1"~ d~('hisă, cu :n1â~l~ 
s~abă şi !"Oee ('.a l'o101Ul, lnl1n>-a .... acuma-'oa sa-l 
apn.ce... acum ..• 

h"n'Î"" '~ 
!\iel'cul'i, ~7 n~~r'lllvr:ie ln~:!. ~{~ -

Ion Manolescu. Gal 
In seara z:lei de 30 Decemvric a. c. Aradu: Li 

va avea ocazia să vadă pe marele IVI:anolescn it ri)of 

adevărata lui !umin'ă În "Mo.3Jrtea CIVila", După. ~er: 

cum Not.ara rămâne lleÎntrecut în .. Rege .L::ar". uhttE 
dl1pi'lCum Demetriaoe ~ creat adevăra'tul "tiam· In 
let" at';a C\mn l'a văzut Shake..'~peare; M. a'Şa ~i a sa] 

Manolescu este Creatorul desăvârsit al "Mort.e lJ(le . 
Civll<!'" Ion Manolescu are trei mari crcaţiuni t 'ea ( 
rog rBtii m că :A radllhti ia Toserva,t ulI.sÎ'nguJ· SlPBC!i D 
col Aradul vrea să vadă "Stri,goii" Şr .,Cadavru· ~rt 
V;IU" şi se adrtesează adevăratului suflet de artist 'alf.l. 
ne dea şi nouă fiorii adevăratei arte ale l1eîI1tr~ h 
cutelor lui -creatiun~. După câte ştim, orase Inu!: ~m.al 
mai mici ca Aradu'l. au ,(tvlttacetlsta fer:clre s: ~ 101 
Illt înte;'lc~em PC artî~lul Manolescu în. sgâr~eni2 . L 
pe care o arată. Aradtlhl~ de dah aceasta, S\.1'cces\(~rdl; 
ullei săli pl:"1c Îl .este asigurat. Arădan.ii dores:"~at. 
sfhl vadă şi deci cu totii se adresează bunului 1 kct1vi 
Ma:t1Io!escll, sit răm:înă Între noi cu intreg repe:·~l C 

toriu!. cu carC a ph~cat în turneu. ,_, ~1~ 
AL. NEGURA. ~af' 

• I $ ,...,... lNI4IIII"a _ ............. a' ,. 

Constituirea partidului 
in Basarabia. 

national n 
~I 

CHTŞINĂU. __ o Duminecă a~Vllt lo~ o mari ~esr 
intrtmire 'd. partiz~.n:'lor Partiuu\llti !tatl·onal ?= IJfP 

Basarab'(l, suh prezldentia dlu: Bo);o<, fost mm· 1 
stru al B::sa.rabiei. . '. < • 1, ~ft li 

S':t decis formarea s~ Cn~all1Z,Jrea Parbdu" I! 
natie/ilaI. in ]l1'j:1Jcul unui mare entllziasm. D. B<· 1I1Jl 
~os a fost it!'s[l!"c:l1at su plece la B~l;;llreş.ti ~u?r:' :nl{ 
ccsul-ycrb'll d[' CO!lst.!tuire pentru IIlCUtlOşt!1llt~rţ; 1 
s:?T11111,; r;lrtiduhd. d. Ju\:u Man:u Şi ;1 frullt~şdj): ~.d" 
Dsa a r:!8C]t :er) la BtLllreşti, insotit de dn\i k· lt'iJ 
dC'eal1ll Şi elr, N,'c~oc~:::u. 

• 
.\ dO'ua l'1i. {'[llHl Tina ~1in v~~in(' h,tlri'i (Ill (':1': 

gă,,;i pe hătrâ.111(l 11l0ll!'t,ă în, pat, ia.r jos, Pf.' oi;;('~; 
duri, pe Crist.aehe, mort 'H el... v •.• 

I>a tirpetele fe-meii speriat.o ,,1' aduiilara Şl (l 

o 

1alţ.i vecini. . . re 
Atunci, 111a'pllJma d:e .pe patml :moorrte~ ~ ~ ci 

dieă 1n'('1\ ooată,î,nr:et, (~i tU])! motanul sarI,. CE 
""'a~ "'dllri îD!COyoi11dll~si 'mijlacul .şi tmiăunân4Î ~ ... "', .., . 1 G r~' 'Il: 
foame. . on o·' "VI 

Vorbe inţelepte. 
Ocupaţiuni1.e "laterale" ne opresc de obiei' Îl 

maj: mult ca orrce, s.ă noe facem datoria. ('J 

~ 

O femeie frumoasă şi credincjoasă e tot ali : ţ 
de rară ca şi traducenea dcsăvârşLtă a unei ser: p 

eri poetice. De obiceî'ftdral~u~:r~a nfll ~jtl' . ~ 
dacă c f[delă,şi nu e i e a UJo.1.ca e ruWV'<'''' 

. (SAPlilR), 



(;;. 

It 
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i Călătoria diplomatică a d·lni Duca. 
LAUSANNE, 24 Decemvrie. - Chestm strâm

iJor a d!p';itM, o formă definit;vă În senzul pro
erllor aliate, conforim -CUI rQvendic;fr~le for,. 

ulate de noi. 
Interesele noa.'5Itne putând astfel fl considerate 

salvgMda.ne, d. Duca a plecat chiar la Paris 
e va fi Primit de preşedintele repub\lcei şi va 

'ea o întrevedere cud .Poincare. . 
Dela Paris d. Duca va veni 'aci la Lausanne. 
TU a pleca apoi .lIa Rom~ unde va fi primit de 

!Y.l. ŞI va avea o întrevedct1e cu d. Ml.ssol ini. 
Inatn1e de a pleca la Paris. d. Duca a lUlat 

mact cu şefii diferiieJor delegati uni, in special 
lordul Curwn. 
,Lordul Curzon s'a exprimat în termini foarte 

I rdial i asupratărei noastre şI a mll'lţumit de
i:atitmci române in termcni dl:1dt1 roşj pcntru 

, ctivitatc:l ce ea: 'a dezvo.ltat la Conf,~T:nUL Lor
I Curzon a inz,istat asupra fa'p,tulUi că interven
H~a si actiune'a dele~atiunei române au făcut 

,ar; servicii şi cauzet 'aJi.atilor şi cauzei pă;:ei. 

I n atenliunea cetitorilor noştri: 
-At,rltgon alentillllea tuturnr (lN701·a. cm'i pri

esc ZilLl'ul nn,dl'lJ.., că plata. abOllr/IJll'llfulllÎ M' 

'(Jfe inainte iar 7Ut lllferiol·. I 
, Edit/1l't'n zial'lllnz, este înl]JrI?lIl1a/ă 1'11 /)l{/tÎ I 
, e/tueli. pr ca/'i le rom putC(1 suporta şi ({coprrÎ !I 

umai dacă ni-se trimite plata a}Jonr!n]('l1{lIlu,j {a 
. I 

, .mp. • 
_ . Rugăm lolocla.t.ă pe lo~i aeria, C'lri (111 !)r~:1l il I 
"le de abonament 7a , .. 80JJJ)~IRITATILI . a_I 

trimite pe adresa Rrdr(c!iei c!Î1 mai flmJlld, 

~ ,$ P'" • ru_ "'2 "* ... a h'\'? f 

1. Dela C. F R. 
D. Octavian _ POD dircctorul re:;ioldt<;i a VI 

FR. locală a fost -avansat titular d:rector regÎ()
al, dsaavând până in prezent titlul de subdircc-

! or regiollal. 
,; 

Din ord. directiu\1Ci S?;cnera.le CfR. pc ziua 
!, 

, de 1 Iallllari-e 1923 se Va Îace un nou recensământ 
.: lumeric al vagoanelor, pentru comp1edarea re
': ensământuJui ~eneral, care a avut loc în ziJ,<::le 

e 1-5 August a. c. 

Conform aprobăreÎ dircctiune1 generale CfR. 
tutulor functionador de religiune cato1;că li s'a 
aprobat concediu pe timpu1 primelor douih zile 
a;t sărMtoriJor Crăciunului catolic. 

• 
> Pe pua de 2 Ia.n. 1923 va avea ~oc in 1 o cal u'! di

:recVunel regionale' Arad un nou examen pentru 
( Htlul de şef de gară a întregului personlal respins 
':: la examenul rec'ent şi anuntat de noi la timp. 

-ei ,,1$9 .,..,. '11 

o rnistă literara. artistica, teatrala şi 
, ,,' social! in româneste şi ungureste. 

La Orarlea-mail'e şi-a început a'Pariţ,ia 
tevist.a "A'tuora" (literară, atrtiS'triICă,tea!trală, l8O

cială) în hmba româneaBCă şi lmgttTe!\l.'lCă, c.n ar 

~ cela~ titlu in ambel(l limbi. A!ul'ora 'V,a 'PllibhilrAl 

l1radueeri recij}l'OC6 din oole două hlUmaturi; 00 

va ocup.a ~U' mişcarea ;a..TtÎSltilCă şi teatl1âlă f din 
'. atnii.ndollQ părţjJe, publicâmd' .cronici ,şi ,recen2lii 

" ~ bogate; Va căuta să dea o îndrumar'C -p.aşnilCă şi 
.( inflGrit:o:ne societăţii Statuhlli nost.ru, prin airtÎ-

~le dela "(;{\'le Ulai d(l frulll:tepersou.ailiw\ţi. Re
ti : ',Îllta va apru-e săptămâIlla.l (Dumlineca,) sub direc
t . ha dhti GooIge Baoalogl'l1, a1Vând iM reda~tori 
; Principali pe Goorge A. Pahre, Keresztury ISam-

dor şiSaliJlD1<m Lăsz16, Redacţia şi .adrmin Îetra
, ţia: ~t.rrada Fl'a'!1lCIÎ,sc Deak n.r. 2, Or~~a-mare. 

INFORMA ŢlUNI. 
D. Vintilă Brătia'l1'u, ministml finanţ-elur va 

pleca în curâoo 1a Ra:rts ca să ile acolb pentru 
ziua. de 2 1at1U3Jrie. 

Plecarea dsale e pusă în legătură atât cu 
chestiullICa împrumutului de 100 de m11IÎoane de 
franci francezi pe ca'll'! - dupăcum am a,l1ulltat - , 
guvernul rCltmân intenţilOnează să-I conJtracleze in 
fra,nt<t, cât ş.i pentru a azista la oonferinta ~e va 
avea, loc la 2 lanu3Irie În chestiunea re'P3raţiulli
lor ge'1'mane. 

• 
Soc~eiatea "Mormintele eroilor" a Început or

ganizareacimltirelol' de erOi din Banat, in ora
şele Orşova unde voc fi grupati SJU centralizaţi 
toţi eroii căzuti în luptele de pe valea Cerne i si 
mu,ntele Alion. 

La Caranse.!Jc$, Lugoj si T:mÎsoara se VOr Or
g-alljza cimitire pentru cwii Sltreini Si în special 
pentru m:jle de eroi sflrhi, morti în lilZare~ele şi 
spitalele din aceste orase. 

Lucrări m{)!Hlmcnta-le Se vor face la Arad, 
unde se g;lSCSC peste 15 llIii de eroi streini în ci
mit:r::e elin ]oca!itate. 

La Cluj si-a Începwi apariţia o :;azetă săptă
mâna1;i "Dacia Nouif·. penlrv apârarC'a interese
lor ~tlld.cntim:i li Ilivc rs:ta re. 

• 
Dircc:iuaca genera!{l a CfR., Ix:ntru a evita. 

intârz'crea tn,:nurilor accelerate, 3 luat dispoziţ'l 
ca aceste trenuri să îie În~ne de către un or
~all de COJliro! de::! Serviciul de Miscare. 

, '" 
In lCRtltur~i cu inkrventia ;)lItor'tăţ'lnr hisc

ricc-;;ti rotnâl1c~ti la Lllls.:1nne În favoar.';.a p':l~riar
!le: greceşti din CC}1\shnt'noPHI şi ca compellsJtil,; 
hine 1T1erit~d[\. preS1. greac<i creue a sti Ca s'a ho
Hirît crearea UJlUi epi~copat rom:\neSC în Gr.:;::ia 
cP::':OI'Jll ale c:\ru: puleri spirituale sit cupr'nd.-i 
!J.C romClI1jj din l\L:0edonia g-r~ceasca, Epir şi Te
saLa. 

Astfel se va pan<: capilt curentului pornit din 
Btl:,garfa şi care callb să ;;tra,g-ii pc rc~m{ln1i ma
cedoneni În aCţiU1 i ca pentru autonomia Maccd')-
nil;:. 

j,(ev:Sta htKIH,~'şkr'n{t .'sburaiorul Likrar" 
de slI'b directia dlui EUKCll Lo\'i1!'~SCll şi-a ÎW::d3t 
aPariţ'a. 

• 
Music;allul 1)on Lorellzo Perosi, fost dirc,::tor 

al ·~apc:ei Sixtinc, a fost atins de aJienJti\? lllin
taj~l, 

* 
Minist~rul de a~urclI1wr5.ş', domenii. Casa, 

de improprietarire, a Eict\it cunoscut tuturor COli

silieri'\or agricoli,că deoa·rec,0 Înviit~imântu\ l)ri· 
mar, 'a o Îndrl'I'11are cu carac~cr pradic şi utilitar 
sa aibă în vedere că fi(){'Alro şcoailă şă fiB Î1lllpro
prietărită cu U11 lot tiI), d:Kă şeoa'l'a n'are, san 
dacă tiU arC suficient ~ăi-se complecteze, 

Acolo unde până În prezent nu s'a Hicllt încă 
acest lucru, 'consilierul ,aQ;!'>coj va face tot posibi-
1111 să se În7,cstrcze şcoa'la cu pămanliul nccesar 
din ,oricc dispollihiljtaft<; de teren va găsi, 

*' 
Din K611Îsberg se anuntă că acolo Va avea 

loc o confer:ntă pentnt organizarea unei 1ini,i di
recte d,e cale ferată Între Germania, şi România. 
precum şi între Germania Si Litu3n!'a, 

• 
D, MaiOr med:,;:: Ştcfănes~'lt dela Rcg. 4 Gra

niceri Deva, a sosit în garnizoană pentru inspec
tarea noilor localurj destinate unităti10r de gri
n;<:eri, cane după informaţilln~ si:;ure. vOr ii 'Îll

multitc odată cu ÎnlCorporare3J contingentuluI 1923, 
• 

Se vând Pe ziua de 28 De<:emvrie prin 1i~ita
tic Pllofi'"Că la Prefedu'ra J)'O'l.jţiei. haIne, bocanci şi 
diferite armamente scoase din uz, de ale sergenti
lor dlc oras. 

Indivizi necullos(.'t!ţ) au spart ieri l~ domici
liul lu: I3crk RudQlf sbra.da Eminescu 7, de unde 
au furat ~tlcrllri În valoare de 16000 lei. 

• 
o a:~,tă spargere a fost redamat'l P"refecturci 

polWe i, de locatarul Hodl domicilfat in Bulevar
dul Regele ferdjnand Il, căruia: i-s'a furat bi
juterii În valoare de câteva mii iei. 

• 
Un indiv:d care se prezentlli sub numel!e Ma

nolescu de profesie ilU1:Î11'er $i conferentiar a atras 
mai zilele trecute atentillnea organelor politienesti 
prin scandahd provocat Într'un restaurant din 
loca::.:tate. In urma!cercetărHor făcute s'a con
statat că acest indiVid este urltnăr:t de politia din 
Bucun~ştt pentru diferite ex~rocherii. Individul a 
reuşit să d'sPf\ră din oraş. 

• 
Cumitf'tli<l ~11tral al i11tetmiatianal('j <din '1Ifo,;-

00\-3 a hut il rît ~il alooo oSI11mă '(,(fflL'tiidcra1bilă in 
anI' &ceţjPi ita~imlO. pentru agJ:kIJţ.ii Mmu:nistc 
<,ontra faH'i,.,nnl1ni. 

('ea lIlai 1ll<l,'O 1)arte din această sumă ea .fost 
pu:<ă la. di,,;pozitl:l l'('pr('zem'hlm~,1I1I1i coomlni""t ,r{ion 
V i't\wl. ulld~ (' {'o!1l<'cntra.tă 'l)I'O!Pagamla ('(mt"ra 
Italiei. 

• 
x ATELIERUL DE FOTOGRAFIAT G e. Z A 

N A G Y bine Încă,lzit c (leschis pentru ono clientelă 
intreng;j zi!!::} si pe rmpul sezonului de Crăciun. 
FotogrJf:eri în fiecare zi de lucru. Dumincca şi 

! 
în :r,i de shrhători. AtePerul: Bul. Reg. Maria 22, 
pa l'tcre în fată cu prefectura judeţului. Na 53. 

l' 
I 

1 

x :;-.; ATt:ynU~f:A ONo DAME: peruci pen
tru f}::~z:l'ni Î!i1frurnt!t;t SZfKELY, coafor pentru 
dame. ;'a1aml BO]IUS, 

un 

• 

u2 t ţ V,t, 

Profesor de limbi 
!\trcine prcdă france
za, S)CrtlHlIW, en~I1eZl1 
şi româna, uşor, re
pede şi corect pt În
cepători şi QvallsC1ţi, 
literatura şi coresp. 
comercială. 

Str. Eminescu iio. 9. 
et. II. (f. Dedk f.-u.) 

#e,'wP' an tn? • ţ a 

CINEMA. 
FATA BRIOADIRULUl, dramă i~'()"riICă in 

(j ac-le, după rOI1l:l11111 hli Duma<\, în 26, 27 şi 28 
l)uccmvl'ie in APOLLO. Este timpul 'lui Lll~dQ
yi,c, c'ÎllHl Franţa. Î'atr,eagă ră"u1l1,a de SCJa:lldalu
riIe lIubililllei inalte şi ,de făl'uJClelegi,l(l comise. 
In a,{'c ... t timp 'prinţul BOll'roon întemmiţoază pe 
nf:'c1rf'pt pe brigadirul de Vot/te şi pe fliml să!u. 

! F:l!l1ilia bl'i;:;u,(limdui se rofngiase la Viena, 
~ Sotia hrigadinllni mO(]lre şi fat,a Gabridl.a .ră-

I
, m;me ea orfană în ('.a.~a metl'e::;ei pri'Illţ,llll1l1 BemT
bo.n~ 11nl()c face ennoştj,nţ.ă cu amb ulSadoru 1 Rilchc
lion.('.are Îli pl'omit~ c ăva (l()().~1"a să seu.pc 'PB talt,ăl 

i ei şi fratele din închif\Oar~. Insa Rielwliou vrea 
1 să aihă iuhirea Gahniel1ei, ceea.ee nu-i €Iluooode, 

1 
daT ii ,aoduK'(> :l11ll .duel 0\1 <mirele Gahnicllai, caro 

, e!"1l eât 'PC-aoei AA so sin'Ueidă, De&coperirea i'!]jtr:i-

1 

giJO'r ~i $C"alndalwrilor prinţn hli ,defulribon .alOuse 
cu sin-e rc\'oca:rea aoos-tuia şi elibemrea brigad'i

I rulnl, iar G.a.bridla se -mă:rită dupii mi'relo ei, 
1 D'Autubin. • 

1 

Citrim -În .. -Neues WieTl'el' .T()ul'n~l: Snntetm 1 
Î'Ilmrmat,i că în (·:l14Jii~111.a-ce."tei l!llllLi s'an imŢlOrt.at 1 
in Al1'~tria 500,dc va,p:mtne ,ele l{'(lTeale româneşni."e 
poa:t.eoomt.a pe o seă(lere a' lweţurilor ,deja ~ă- , 
;mte, ('\1 at:îl ,m~i mult. că În cll1r;:;.ul nlj'm('i ~ă:p? I 
titmâl1lia lui Dccem"\'rÎe 'lor mair08i încli %0 1 
vn~oa;y)e, , 

I 

CAVALERUL NOROCULUI, 'Piesă m.OOThR

tjC'.ă în ;) acte. 1n 26, 27 şi 28 Decamvl'ie în URA
NI A. lIna dicn nmltele ,dMn1ea.le rvieţei. Soţia 
sarmanUilUl Gl'ik c fericită la Jmeeputul .că..",~to
riei; DRT bărootul ffiOŞOOne-Şro () 'avere mare I'$i nu 
mai vrea să ştie de nevastă-..,;ade Lizi. O nătcă
jeşte -aproape până la moart.e.Se divorţoo,ză .şi a
ju,ngB în ,deplină mizari-e. Dar !'rime n:orocul şi 
pen trn ea. Un bog;iltam a'llzin.d de ea () ioa de <SO

ţie şi trăe!ltB în Depllllă fericire. 

• 
)1 ADŢ':L\1 ~E. dramă în ;) a.cte, în 29, 30 şi 

31 J)E'(,O'IJl'vrie în' -"POLLO. }.{a.delai.ne 'Vrea să 
fie ainueidă, pentrnd în.,"f'iată de &rti!'rttw. futtarrl Am'ti deplină încre.dere 111 guma .'oI-Li". 

i 
f ' 
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1l'(·bUf~ ~ă scape dj,n:aint{.'tl ·pl'otel't.ol'lllui l'i a ha· CONVOCARE. -------------------------..,[ __ 
1")llUhli WarwÎjI].c. O S<t'apă în'.'-'.l\ cIua la na,:h-t:', IOn. a;,: Hon,ari ai Cooper;tf"e,i ~'~itin,-nc de ATENTIUNE r 
(m.1'f:' vrea să o .ap1ire j'li \'aI'Îcteul :-:ăll. ~11 pri- ! iert rach'u ş: va!orÎzare a' poamdor sunt rugati a J\~' b' , .. 't' ABO 
lll(\';it(', <'.i merge la teatru, ulldB află <"lI ('.;1 fi f'.a:ta 1 part.jc:pa la aUllI1IJrCa gCl1cr~tlfl anuaj,i ord:llar[t IVlal Ine ŞI mal let In numa' 
contelui Jlolleherl'on, dll1: a·eCl."tq'l lIU {) pri'llK"';It.(l, ! care Se Va tine.a in ztua de 6 Ianuarie 1923 o;'c'le 1 A.d i " " II 
ci îi t.ri'lllite >l'.Îteya 8UtC ,de fra.nci. T ~i prupU'IW să 11 a. m. îh sala pritJl[lr~c: comunale d:n Şeit;lî. a.aua. ' r a re IWI 
"e răzbuni', )lo~tenitornJ ('On'h']l1,ifu('C' ellll1'lştinţă 1 OBIECTE: "", ~ 
eu ca şi îşi pl'adă toută_ aver?a. In :ll'n:~ vine şi ; 1. Darea de SC'2rna a dircCţiuncl şi wmjtctu- putem cumpăra ştofe şi ciora~ l.tfI.8l 
nuntfi]'C',. ca.re a aflat, eav S~\,l,av ,sa drllt~ll. !I1;l!lIl~\ lui de slwraveg-hiere despre stanea matcriaW a 1 pentru femei barbati şi copii. GOI::'~ 
Madda}11(>l a rost onest.a, ll1:S~ nu pot. C':ltH'111, C()c);~crativci conform socotilor. 
(~ont('l{' ,moare. Acum Jbde!a1Ile Yl't'.a .--It p!o('e 2. Propuner.ca de diso!vare a coopcralj\'eÎ Strada Bratianu 2. (fost \Veitzer TEL! 
îll,altă hLl~lC~ că{'i pi~rdc de .non 1'Je_Ual'tJ1l1l1 \\,H'Y< confGrm d:rccţ:'ei C. D. R. f. 11590-~1919. , ~ __________________ -.1 
":ll)e. !,nSftl'Il m~)]ll{mtul ,dIn UNJJlt a{'~a \"J.ne 3. Ah;g-crea c{)m:siunei de licvidare. " .-
>;-1 ](m~al!d to~.t(', la, d'8 SO~l~ pe, Ma"lel~l)l:<" , Ono acţjot1',~ri ~'C fac a!l'llti că adul1area ~ene- ~!!!!!!!!!!!I~~!!~~~.!!~!!!!~~ 

In: \; OLt, llA ,j)OILhL()I\~ (},;f1led.1C III -1 . r21â În conformitate cu § 5L! din st21tLltC numai I ;:: 

Fratii Somla 
:î<;'tre" !Il 29-.:.30-:-31 !)ec'€llll\'ne l.? ~'HA?\ 1 A. aşa va putea hotărî c!tefinitiv in pri"i:1tal:;cvidărei 
Lntr {) t'OIll,nna dll1 departata !,\:Pl"()\·~~ta .e..;te ~~. Întracât VOr narti;,::pa cel putin ;315 parte din :K
g-er(' ,ele 1'r.ll11ur. lntl'€ oitIll(liirda\l &e afHi ',~I un 1IT1II.I- : tionarr si din cei prezenti 3.'4 p.arte opiniază di-
locit~)l' de {loice, &:l'i -cu ~llira lor >,p,arlă ';lh'g- p~ : ZiY!VHl'ta. Sucursala depozitului "AU Bm 11 

'ir,lpa'llll1 101' de l~~·lmaJ'. Est~ '~l1l'a dlll. ('('le ~ll~J; Şcit'n, la !O DeCCIl1\Tîe 1922, GOUT" din Bucureş1î. son 'ePUl 
allIluzante lComedp, uncle stapl1,l1e,;,t,e ra",uJ napa- i DIRECŢll:NEA. 1 
clit de la.erimile bunei \"()i. distlnwţie mai plil- "., -------------------: I Noutati de măfăsuri, stofa pentn : 
e~t~ -ekdLt cea .din s-erile uc(""te abi,l lllai 'l)U,tO!ll I lin comuna Vasoata se află de vân~ l' doamne, ş.i bărbati, stofe pt..toilett U,lt<~ 
glL<;l. I zare din mână liberă înstalaţ'e de II de balUrI ŞI totfelul de manutacturi ,,~sP,' 
w'i ro ... -- - _ .. I moară de vânt (fier şi lemn) ta: I Pal ... t.ul Cpucea AJ. bă ?'~s: 
Redado~ responsabil: L:\URE~TIU LUCA I I Pavel Dobpa, econom 00114 lr1 r: 

Cenzurat: Dr. MAGER. ] I ~iS=-"""'7ii amin 
---------------------------------------------------.'SPt:!:1 

Târg de Crăciun la Stefan Mărki Str. Mf'ţ1llno (r. Forray) 2. Rarcbet ţesot per m. Lei 29.80. banbet Ma,- 1·6 ff" n ca ar-I un~ bfroajn'(l de aţă per m. },el 39, Sdtlffon 90 cm. lat Lei 27, Pânze LHtolIl ",. 
de Rnmbnrg, stofe, fhlOele, mărllnţt,url etc. Ma-121 • . 

JIagazin nou {le linoleum! 
Proprl etllf': BELA K fi AMER 

. Strada Metianu (f. Porray, vis-a-vis de cofetărie Matzky) - De vânz 
Linoleum, p.â.nzA cer-atA etc. LinoleuD1 pent 
padiment cu preţuri. avantaioase. Ke 

•••••••••••• g ••••••••••• ~a ••• " •••••• g.~ •••••• M ••••••••• 

• • II • • , . ~ 

i "VICTORIA" l 
• • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • :& • • • • • • • • 

INSTITUT ])E CREDIT SI ECONO)III 
, A 

CENTRA L~~: ARAD (RO:lIANIÂ). 

SUCURSALE: IN CHISINEU. SIRIA, BOROSJNEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

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

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. 

• • • • • • 

: "hipofecare. : 
: "de lombard (pe gaj de efecte). : 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
: agricole. : 
: Cumpără si vinde monede străine (Dollari, Mărci, : 
: Lire, franci şi alte ~alute). : 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : 

- : inmanuare partidelor în Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa~ : 
: cerile emigranti1or. :, 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinătate. : 
• • : L-______________________________________________ ~ : 

.....•............•.................... ~ ..........•.••• 

•••••••• .. -. l ... 
: (f\ : • • · -• • -. ~ .... , .. -
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SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRADA ROllANULUI la. 
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Magazinul central de modă :: Fratii Deutsch Mare asortiment in artfelii de mod~, cele \' 
.. J.raciice cadouri de Crăciun şi Anul noU Il 
II lângă celemaiitflinepreţuri.De11) 

. 

Aur, araiut, briliant, dinţi vechi (falş) cum
pără cu preţurile cele 
mai urcate Zi 117 

T~oografia "CONCORDIA" Arad. 

ZIBNEI 
') 

giuvaergiu şi oroloi:' 
Strada ME T IMii' n 
(fost f o rr ay-ul C1 { 

.. 
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