
Anul II. A RAD, Duminecă 2,· Ianuarie 1923. Nrul 15. -
ABONAMENTUL: 

'" _ an . 
,. ~m. 81'1 • 

,. trei Iv,,' . 
.... r 

• 

300 lei 

150 Lei 
7~ t..l 
25 Le! 

= 
TELEFON No. 750. 

Apelul sTuaeulilor anleleni. 
Ne 'h'cbue Dame-ni nouil ipontirr.l vremurile 

Inoul în care trăim. GenCliCl'ţia de-a'ruma calrc 
,'a trezit 'de-odată cu un:if(:(l, tuturor Româ
nllor într'un ~iJlglftr s~at, lI'a .fost pregăti(i{t 

in deajuns pentru noua stare de lucruri. De 
ll.'cea lucrurile merg greu. 

ZIAR INDEPENDENT 

nEDACŢIA S' 
ADiV;iNISTRATIA 

Str. Românului la 

lnserţtunile se pi;mesC 

'3 admÎ'1:stralia şi !a 

: ,~:1 '~Iţ~~ ,~~ n 1 .. , c!;~;~:"' =-3' 

Un apel al studentilor români din Cluj. 
,.Tlllţld.f'peillml(>ta:n~ Îrrn,ată di: !daK'ă 'voirm .p;ă iim! tjd ,din \Î,lţi1, Cln,-a ii11t.('kctu"11ă (1(' .TI1ânc ~le vu 

fer.i,['iii, t;ă nu ,noe gfw1dilIn '1afel'ooi,roa· Zi 'ICI' Ide a"',,- ! f'" . 1 b-' . ~. i l:;'1 'm,:l :0.,: U, 'Şl ma! 7O\':l) t03:roe, şi mai zdr:U11~ 

tăzi. ,('i 1«1 ~113eUa 'a zj,1ei d:e ·miine. 1 'ei~}n~tă de<.:ftt ee" de ~lzi. şi i'lu('a~p;ubilă !de !alşi îm-
,.Noi l!'lt,t1d-c,ntii, lel: razi.,~ulntom ,HolIJâni:a de I ]lll"l !'Dlnl ;p.(). ili;'t{.'aptă. 

malJle. D<- !IlOl .Marma fkl'<1CWea 'UlIlIUI popor iÎrntreg. I l'ar, Il'rl~l1{'Jodla se poat.e Îm'(}.t"piil'ta, ,dac.ă VOI' 

J)~:ă :T1oi "·~]~l,.e:;,i ldi!,n lUl'~~'O!:"i tiit,i ')ţ1olit·i, .să,UZi'l f,~ ~~ 1 ă lm'tl ~~, ~iet 1 ile ea. ~i .sftngeroază pj.rioa1'ele 
toşl, l)ut<:;rlllH'1 ';>1 !Cult,!. v·a h bNIIC ,rIe ~,l}1a 'a'edal.~t<l, t,ma, :'11Ul "'. ,elent de i:l'"tnZl. PC'nD/'IU aJOel\':4a tre-

SocietJ tel 'româJ~iească din Alrdeafl trebue 
jec; stt dea tot spflj:'l1ul mecesar acaliora cari 
niâne vor fi chomaţi să con-ducă şi să 'Crească I 
aouile gener a~ii. l' 

dlm(',ă nu, v,a tii rii',u <le ea! 1 httr';;c i11:'ll hrolli. pl'>nt1"11 t'a să ~ zid~\;l""('J unui 

D.a'Că îln.~ă oontimnă '><itnaha 'n1!at1eri~;llă id.e las, t ('u\ltilll!nri, să SiC mă,l'\('a,că lliUJmanlll şi mărÎ:fIl::-a hur
t;,zi a :s<hlldentillnei ,l'\jltl~Î,n'c, Luinwsit.ăţ,de noastre ,-elor, "il i'e prOl'lrre eaqi'leneeci>rure, şi i>'>ă nm nui 
nu Wlr ~pntea da o g(>1l(;)1wţie ide of!!lllC!ni 11uui, (Le- fie silIt i'tu(lPHtnl .să OOlJlpe fUlllletii pentru ,a fie 

st,n,l de ,nuffi€ll'Oru."'ă şi în l(iCiaj,u'Jlts ,d-e ,biiTI.-e }1l'egă- }l'lt('a "\l~ti,nl(' elsingtlr pe <me laş{'.()a,lă. 

~n ,,;.cest ~~1~ sodehtea acadC'mi-cr~ "Petr~ 
~ta,or din vIUl adresează un a~)I~1 catrte toţI I 

. Românii cari au lla inimă viitorulnaa!JTIului 
ilostru. 

t:tii :J.>C'ntru w,l'd'lI':L ec"'O lwştcatptă. Şi Ia!cea,:-;t~'l !tlm DC-!3c€ţJa, ·apt:ilăim ia!(',um I('ll Iultima Q1ă1d\o.i'de la 
p.ri<,jwu d,m'"tazi tproiieaorii l1IC1.Şt.l~i îşi tim >cu'rsu- toţi H01l1:i,nii, Ii'ăl~alCi ori . .bt;.glaţi. pe loani îi trugwIIl 
l'ilo Îallaint.c'lt lJl1Hlli 'l1i11lmăi\' ele stJuiCkmti 'chi,a1' .şi ,de ,.:iI ;dilJe miu'fl'iia &t.u!dlE"nţHalooă! BogUlttd Ta -crd, 
1:0-. 70 ori 'luai mic dc(':î,t !lill'llla 1'1111 OOh:1r î'l1iS<.wişi. '111 nI: • .:;'; ra('u,l ya !dta ,~i (li {'{",",a ,din Isărăpila 11u,j şi 
C.îti p!"(At.:'sori îşi tiill .0U1r~lll'il(' de ma,r.e 'wliliO:lI;e j'l;N;!;li eu ';!lf'Cill'l11<C, ,"om ric1i(la I~i Ine vominsă-

S d; d ~.tu enţ ruta ar c]ean{t, în majoflfatlCl eio 

• compusă dintii de tara!i1Î. ,a, fost până a\cum 
· lasată la VDi:1 infârnpIării, pradă celei mai 
negre mIlCll ii sau unor ocupa:ţi1i' seoundare 
mi r ritDc.-;c timpul mră s{t-i fie de vr'un fo
[os ma terial. 

Această studentime trebue lăsată să se 
Jlregu',casc(i zi de zi,Îm linl$te, să se Înarme
ze pe depltn vcntru viaţ':l' ce-o aşteaptă din
colo de z:dUJ,l!e univt:llsitât!loa-. 

~oi.:ltat'ea românească din Ar deali a're da
lorid sa Înceapă o 'a,cţiune 'imediată pentru 
ljutorarc.a st'udcnt1mii române. 

Jer; ,irlJ Ipe,ntJr,u studc!Ylţ>me, sodetJ'tea noa 

Itră ~e!·tfe~te pentru viitorul nostru de popor 
· C~ cuH~lră. 

~Iăr()'7ia. 
1I1:rna,j {'u 3-4 i'.tll,dnnti di'll <'iite 200-250îm-

':)1;:0:11' (Ij :-,unt fiiitut,ul"or 
"{~l'hi! De ce? Fiil1ideă ,x.ilta1t'i sllmt.lla birouri, 

iRomân,ilor. Toţi 

sa l.e fie ']J a.r in t,i 
llflc]O aC'lmc i;ă IIlIlIHteew;.că ,din grou îllS<'himbul 

trlj('1 rOlJmll.eraţii JlJi-ei,pent.ru a put'ea ,tlrll,j! 

'\';'.'\/1, ,"vl!lont.ul e mai 1l\tâi fUlncţiol1>ll,r şi 

11\ \llJ]l{>itorpCIllur,u pâi,!){(a 'lui zillllli~ă ,şiruUlmai Ipe 

urină eJ,';t'u!dent. {'iurp'şi fUl'IllW;1Ză o ocu1t:ură!'ll
fk ((i:~~eă şi de '~lweia1it,a.tle. 

~\·-;tilzi, că'millHlI'Îllc fiind .in""ufi{'ii'·nt~, .stn:khm
ţii 1<Y.:1H"'SC 3-4-5 ba..şi 6 1'11'1.1"0 iCllJll1cră, şi-şi :ne

gtijllză iSiim~1j1a1ea 'iuti\t lu'e t.roebu'illlk.~iQla$ă m,ai 
lîll'ziu. 

A.stiizi,stu,dBllli1i:i 111 'alu h1l'I1IÎ sa-;Şl ~Ulln;pere 

cărţile $C'umpe, nu pot plă;ti camera şi h:mlnel!(l 
Sl,'un,pc, llol1 :;;;e pot ÎllI1hrăJoa, .şi 1Sl\lferă mi7.erii in 
t,~ate iJll}Il'Pjuriiri1c. 

1>l'1tn.-.u..."omcnea "i,aţă I(l!e !-\Dtlldant nu poate 
eşi d'l'eitt uni:nrolcet,ual amamiJc şi fn.r.ă iHlltere de 
7i.ttă, cp:liz:H înaÎute de a Îw('ope ln.pt~'l ,prad,ll.c-

RrY.I:lfn:ii In lundul luI', tJ'{>hue 
lllnj 'ii :ll~);rGl;, 

l1::tln(' 1iC';', PDl1.tl"ll aa :03 'nu ne 'sufocrum şi să 

mi l1i-~ :nilim-;t' iu noi tot ,rc e rnobilşi$:1:năJns! 
Cenlrul studcnţesc ,.,l'eh·u Maior" 

rv:v.;e' • 

Trupele franceze în regiunea Kuhr. 
.ştiri maiT"'00f'n,tf' fIlll1111ţ.ă ('il trMlp~1(\ framlCeze 

~';I'i l,liiWJa:t :fllr~l j,nd!1011t bl f)f,rt,nnl'md. ~b~rţ.i·9, 
~n_, rut la;pli'(~iH('ia ':,1ehimhă.l'ii ode !djireet,ie a vfiO'oa-
1H"!"1' el,· ciirhll,ni ;;i ~~ok", 1111 ~'llrsul '.u,0E'Iflt.ei zjl; a11 
to,;t r!C'pLs:lt(' ;)01:? t011o(' od(' di'rhnn i. M orelllri <le
}Jln"i.l1'e'.a:a fn-t '{'(;'utinua\ăf,ll'1l inei'dente. Se 00111-
11lik1uzil în Uel'mn,nia lle[}l~llpată () .m'i'~'a,re tim
zâ:ml "a :bchme L"umr.; ld(' ha'nil'eu1tll·u ~ plăt.i ~ 
m;ml'C'itol'ji din RuJu ~aoci'i '\'cor a.ceepta .să dia.că 
grevă. P~1l1ă lal0llllllseStllll.nak>Qza greve .de {}uţi;nă 
l'm"olllnătoate lia l('attonborg,la IJWl'd wt Idee &50n. 
La T~wnze mun:citorii t1:0]UIÎTltd lUlCrul l'J.1\l fă-

, ('Uit 'apel l'a 'm{l(ht.lt,~,t tf.I''l.l!lcezu. pe .lângă :patroni. 

~ -~~--~~--~~-~-~~~---~--~ --- ---~--~~---~~-~----~- - --~ -~- ~-~---~-~--~----~--~ 
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IN CUŞCA LEULUI. 
: Biata Tjgresă, P'2\ cuvUl căreia se deslăntula 
: mată urgia, Îşi fram~i;a: crnânele ei imoi ş: allbe cău
I tind să-Şi COnVin.ll::ă, pat.r011iUiI. că mtt-i vi11fov.ată cu 
I 
I iiimic. Cu -ochii So,J~pitori scăldaţi în l'acrimi, Ti-
: ~resa ded'1<nă că se lasă săf1utată ,pc loc i'n fata 
: lUturOli;) numai săl1IU Intre dÎ!P'Îtanul În cuşca leu
I iui. Dar căpitaintil liâncu ,nu era; ,omltl care S{l pri -
: il'!ească asemcnie,apWpune.rÎ. 
• • "Eu 11lU wlu ij)omană 1... IPC, merl t!... voiu să 'Cu-
I 
I ceresc, nu să capăt.! ... " z~oea eL din ce în ce mai 
I ~~rit ' 
I 
: Do.m:1:ll1 j,ohaJ1l11 ,se invârtial căindu-s,a ,că nu 
:. ~aseşte cheile, dar În cele din urmă a; trebuit să le 
t ~ăse<1SCă. 

: Am întrattctt totii În mcna~erie. Mir:lsUll greu, 
: ne.'1uferit, ne ineca tăindu-ne răM~fl.area. Lângă 
I u~ o cămilă tristă, cln ~helJ'tîl c[tre-"a curgeau 
• I 'moDun;d.e păI' de.slân.at. lŞ" întindc<a:ui );,Îuul cu j.tale 
: \pre noi. c.erşj.lldn-'ne par\.:ă ÎndUran0. Am trecut 
, )e lângăcu~):~ unui urs negru ca,rc-~i sugca: t,U
: Dile, J,l>oj PlCllâ1H~fi 'v'n D!'a!ng'llta'H~, care ne privea 

li I d 1.' :le u'merit sg:;'ilţâind g,rati~'oe <'U:Ş tel , şfnc-(!Jm oPrit 
in fata ,Icului. 

I .. 
I 

• I 

• • I 

• • I 
1 
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M.. s .. T<~gekaini'maklor sta toHinH PC sc:1n
~uriJe murda,re ale cl1ştej ~dle zăvoritc" 

Păt1c~3! resemnat, nepăsător chiar fată d-c jal
nica-h.tare dccaptivit'atc. DrI Îngr'jitori înarmati 
.u h:rcÎ ascuHte de fie,r se a:şezară În} dreptul ~r~
~;ilor Cltştci. Eu îmi ~n\:'l!(x:k~i revolverul care a
l'e;j Sase glOlJint-c de cao1ribru mare, 

Cândama'uzit trosnind zăvonill dela CUlŞca ; 

:en~i1, m5rtun'sesccă m'am simtit înfiorat de tre- I 
mu,f ... de curiOZItate? .. de teamă? ... nu şt.iu ... dar ! 
emoţi.ap.ar'câ \'ng;hdţa:se toat[l suf\lJll'ca, nu se auzia 1 
nici o v.crbă, t'Oti îşf. pironiseră privi.rile lacome 
pri.ntre gra~1 'Ca S~l Prindă momentul rar ad unei II 
asume,nea întâ,lniri. 

Cipitanul a f[lCut doi pasi scurti şi s'a Oprit cu I 
ochii tintă Îr.i3r.n i,c, aşteptând să priql'dă ori..:;e .rrfş- I 
care a netlllllf, 

Mi-se părca C[t \':k1 cmn Îşi reUne re',~·pjraţi,a 
şi -cum îşi Îndeştează dogetele în mânerul cr·ava
şei de vână d.dbou. 

Majestatea Sa. care cu o oră mu'[ îm{lnte dejll~ 
ns.sc. se lrd,lia donnitâ:nd l~c;ne.ş, Îll hf!!S cu botui ne 
labcle-i ,I'ate Si stufoa'se. 

La alN~)l~ zg;G<mtitulut de pa~ îşi ridică Încet 
!}!e(}:1I:)c.~c de pe ,cehii verzi, stidosi, făr{l ca să-si 
clatIne un firi c\,; P[lr din (:O<tTTI.a-i bogată:' cJ.lrc-i 
ddea ţn jos, imlJ.r;tcândlJ:-i hUlIătate eLe trup in
tr'o oc.:fIr):I"e cafenc-hrună. 

ŞI .pcntru cii întârzj'aI ,sosirea ţUicii, el îşi 
scoase din bUzunar t.abacher.ca cea de a'rgi.nt de 
Cau'.:az,· îSi potrivi o ti ga,ră u.oasă Î'l1 tiltareta lui 
de chilţmbar aflllmat şi, dl~j)ă ce o <l!prinse taJCti
COc\ neasval~\i Ct~ di.spre,ţ chibritul Stil1lS printre 
gratii. 

Da,r n"::Ij)uc~\'se a trJ.ge ali doilea fum, când 
leu,l dcschlse ochii 'ma,ri, rotj,nd,u-i intr'o stic!lre 
ciuda-tel, care ne nicu să tresărim. 

CăpitanUil rămase 'cât,e,'a '::;lipc' împetrit, cu ti
g::tri;ta între degete, tl~,cîndrăzni;nd s'o ducă d)l 
noa la g'ură, in fa;ţa cap'ulu 'c.a-re SIC ridica grav şi 
m.ajestq.s, o!J.tinându-si în.:et cOama-i d,etasăi şi 
lung·ă. 

St(LPft,n;nd,u-ne bătNl1,e inimii, aşteptam; după 
cc ÎŞi miscă de câteva on' nervos mU'st~itile arcu
ite, Ma.ic:.;natea Sa inccpru să trag~i, snrorcăind pe 
J1ări • .acrll~ cu fum de. tutun; după: un strănut 
j;roaznic. căscă o gură -imell's;ă dcsfăcândcu-şi Par
că făkiJ.e din încheeturi, îşi intoarse capul În cea-
1altă lp.arte •. tnonmătnd ,ceva în rhnba lui, cu dis
Pret p.ar'că pen.tru ce') -care vena să-i tulbure di
gcstiGi. 

f).Hlj)[lC;,:, prhi Îlmg. -cercetător. Înaimtca h~\ cli.PÎ 
d.e câte-va ori şi i,H i'lÎi:;.hi~IC ochii IP.e jumătate, a
d;Încindlt-Se pnr":ă intr'o amorţire l'Cncşă. 

C~pitatI111~ întinSoe oera;"·asa şi incepu UŞOr să-i 
mJrwilie în lung- sira sr:J!nărR~. 

fără ca '.-ii-Si ridice oapul. k,ul îŞi mJăldie cu 
nm]tlJmirc parte3. c!inaooi .a tru.P'lliliu i , îŞi Î11tj11Soe 
înceto(":1,da pe care {) thmse Încolăcltă şi cu mă-
0"l)oCa~Attfo<1să din v.Î,r:f i!;ovi !Cu zgomot podCatt<l 

'

Apoi tnnllli'l1·d,u-se grooi pc o ~:nst:t, stl~enH1ul
jJri~l1 ier îşi ps?: ÎllIcetC',a:p-ull pe labe, Închise ta

I r5~i ochii oonmitând. ,hând p:1ate ~a timpurile 
! de lihertate. 1(1 rcgoat!lll\ l,"[m rtlerduit.la dimpijle 

I cU$tei. ' , 
Cipj.ta;nuil: ,ceru alt-U'l1-Ci să i-se .a,dllCă o ţuică 

pc c:u.:: voia s'o bea la botut 'k~11ui. 

I :~SiPo.as.e, Înfier~:!1ta~<: u.e~ ll<l1 s.o~re tropiaal. 

1 Dom~!:wl Joha,nn trase grăhit ză\-orol şi. alPU
I c;111'(J.u-l Pc d>;ibn ·de PO(1l'1C'10 titnid\ il smunci a-
Îară d~n cuşcă. 

~ ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ppe-t.ul unui exe:r:npls.x- 1 Leu 50 bani. 
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Oraş nebun, o las2i-Ină să plec 1... 
OI?,},;, n0lmll, o 'l:""ă-ndi f'.11 p]~iC ... 
1; t~ lacom g:i. ud 
('11 ~Ilfjg:urare'l lni oomonÎcă, <1'f1lÎ:nr~,ă, 

Pă1tlîmlnl ~lIh picioare mi~l măruî.ne:I. .. 
Imi <:.iwt şi truip şi i'n;'Hlă 1C11e,;('lÎ:nld •.. i(',I·t\'X'IÎ'nld .... 

Oraş nebun, eill trebue să p1cc ... 
'~f;nllt :lJn l'l!'i,pitor şi ISU'Ilt 'lHJllUlId ... 

- l'kc'i;rij,~ mă 'Jnbttibă şi mă cresc: 
5o,.":J'ilc mil fură, 1nă ",droho.~, mă 

" 

'miHn~'~I, !Dl;1 
<50('31(1.... 

N'u la.,; nimic lpe urma moo, în tine-..• 
(;l'J~ :lColln, lărnruit.or 'Şi \'oluptoo. l'ămiii ou 

birTlI(' .... 
Şj 1a:'11.. .. Şl lasă-ma .... ~ă pl~!... 

A. COTRUŞ. 

la· .. c • ca ee unI. 

Sărbătorirea Bobofezei. 

, ~. 

Boboteaza În acest an parc a se fi Întors la vechea 
trau(tie, caci odata cu venirea ei am avut de inregi
strat şi asa zisul ger al Bobotezei. Cadrul în care s'a 
dcsfiişurat simbolul acestei z:.Itl religioase incadraU Cll 

caracter national, a fost unll,l dintre cele mai m;ircţe 

pe care l-a avut Aradu1. Orasul pavoazat cu 1ricolorul 

naţional, părea de astitdaUi mai mândru ~; mai voios, 
iar când primcle ~oarnc a1Hll1;aU sosirea trupc.lor spre 
Catedrală. bitstinas'i oraşlllui nf,~bisnuit incii traditici ro 
mâncstf CII s,nhatorirea Boh[),tezei, au s'mtit un fior ne
Inteles. La orelo 10 s'a oficia! un serviciu divin in Ca

tedrala ora$!llui de c;ltre p, S. g, episcopul Papi> al 
Aradului Înconjurat fiind de tot clerul, dLlp" care s'a 
format un impozant cOllvoiu, care a parcurs stradcle: 

\ 

Unire':. Emincseu. t(e>tjna l\bria si Xenopol. pânii pe 
malul MurcslIlui unde era construita o tribună şi unde 
s'a s~\v,hşit scrviciul div:n simbolizând sfinţirea apelor 
$: care a fost anunţat arjdanilor cu repetatc lovituri de. 

tUIl. De aci formându-sc iariişj un cortc:riu. reprezen
tantii fbericci. autorităţile militare şi dvile s'au Îll
drePtat spre piata Primariq unde era constndii o altă 
tribună pentru primirea dcl il iirei trupelor. A fost un 
lflOlfleAt in~I1tător, la vedClrc;J druia, fiecare s'a s'mtit 
ma~ tarc şi mai acasli la el. Infant. ncobositi gr:l1l'ceri cu 
ochii as;~rt şi pas vioiu: v,lnătOlf de munte, mici şi !uţi 
ca nişte muşuroae de st.încă lleînvinsă; cavaleristi cu 

cai cuminţi În vreme bună Si indâriiţi in vâltori grele. 
toU au defilat in cadenta muzicei - ficcare În felul lor 
- spunându-ne par'ca în trecerd: .. suntem corfU. Lui 
ferdinand 'f şi vointa Lui e si a noastră". 

De acC!:a zic: nu ştiu do cc sărbătorirea Bnbotezei 
in acest an a vcnit şi În cadrul ei vechi traditional şi 

În momentul când simteam că ar trebui să vină. 

~--------.... ----.... ~-~_ ... _---~ .. ~-_ ..... "~ 
Numai a.tunci am rcspirat US'1.It1~:, par'că ni-se 

luase o piatră de pe in~mă. 
In miHocut urale10r nesfârslte, Tigra.<;3,i căzu 

În bratele Lui Hânct1, alscunzât1Jdu-şi ochii ei 'stră
{u:citiri $i rrtâtuşi în hra'l1debururile tumicii Ilui rO$ii. 

Ce a urmat după asttll o să vă 'spun altădat.ă. 
Acum e deajuns S.1 ştitică dUlPă vre-.o dOll~ săp
ti'l.mâni, atât men.ajeria cât şi regimentulall 
2-lI<.!:ade roşjori şi-au s.::::l1imbat gal'nÎman13', 

Regjmollhl'\ a p1'ocat la Cons.tanta" iar me~la
jeria [h Imi. Înt<;ă f,;'tr~l casi-c·ritCl oea mică. r-otUln~ă 
şi yiO~le. cu ochi' focosi prin car! sclipiau U11'et'}ri 
scfl11teicri de fosfor ... 

1912. Jf:AN RART. 

Vorhe inţeleote. 
Haca vrem să verj"m j'n a.iutorub oamenilor, 

tre,bue m:lj Î!fl'a~nte de toate, să incetăm de a-i jCX

IJ!lOaIta. 
• 

Sunt oameni carj trăesc Îi!l. so;:iet<ttile noastre 
eUropene pe cheltuiala Imi HOr de muncitori" si 
ca'li cred aCClSt jei de a tră!', ou t-atllll îIKlreptiW~i, 
Nu-i a-cea'.'1ta sclăvra Cl1<t mrul gmzavă! 

• 
Imparte ceeace tu ai, cu alţii, nu îngr~wnă~l 

b{)~ă.ţii, nu te trtUf" nu fura, nu face pe altii să Slfl' 

iere, nu omorî, nu fa~::e alltQr<t cel ţie nu ţ' -ar plă
cea S,t ţi-se faca, toate acestea a,u fost spuse, nu 
alC-um, optsprezece sute de ani. ci acum ~inci mi; 
de ani. şi nu pOi31te fi vr'o îndoiwlă a,supra adevă,ru
'ruj a-ee"tej le~i. <:a.că fiHămicia n'ar f existat. 

TOLSTOI. 

'S-_ 

SOLIDARITATEA 

Ninsori mari în întreagă ţara. Sărbătorirea zilei de SI. Ion. 
Mari conturbări în mersul trenurilor. 

Din toate res;iun~k ţarH se a11.unţă ninsori 
Ifkîri cu vi~'Cole. Tnenurile surprinse d'el ză!)alda ce 
Se bsase pe :lin] .peste UlTl metru şi pâmi la doi 
metri in~Hţimc,a:ll r;'izot numal ,;;u mari întârzieri 
să ajungă În gări. altele însă aUi inte-penit ·pe Linia 
liberă.. 

După ştirile sosite până acum PC tin"a Cluj
Brasov ziilpadas'a rid~at până \lJa un metru şi ju
mătate, în res;jUTl'CI3I Br.alşovuluj trecând şi de doui 
metri Î11ă.ltime. 

După cu~n se anunţă din Cluj Î'n cursul z~lci 
de i,~rr, trcnuri'Ie ,dela Booure~ti n'au sosit. Ele 
a'lI fost oprite in gara Braşovului. După tnforma
tif'e <:e PI1~nim pe link1J Chtj-Braşov comunkaltia 
nOTlrta'Iă OI treTlurilor, mI va putea fi reluată decât 
dUPă <:âteva zile. 

Pc.. IN·mle Bra'şov-Predleat-fi'hdlraş-Sâlll~c:)r
glu-Bretcu comunicatia trenurilor a încetat <u to
fid. 

In ll'rml m{lsurnor lu'atc vor drcu\.a d.eocalln
da ti'i trenuri pe~o1V3l1e dela Sigh'şoara până la 
CLuj. 

Tren a.('cc)erat circulă deocamdată intnc Tc
inş şi Cl.uj. 

Trenul pe-rs0n:d can~ a P!;:'C'lt ieri du,pa amjazi 
la ('rde 4 din G"uila Oradca-MJlrC, din Cauza ză
pezii mari, ÎJ1t'~ă n'a snsit l,a Oradea. De asemen~,a 
s'all oprit pc 1i11)'C trenul pC'rson<ljl, co :plecasc spre 
Hl\edin. 

Din g-rliTa Ara,du!llf a'aWicr i se'!ra rr:cn\l~ ac
cel('rat ~Pre Bucl1reşti n'a putut pje,ca, din Calti7'a 

7,iîpe7ii. Te-ti scară (11 p),ccot spre Ardeal numai tre
nu! PCr,"-011al. 

S'nll )'luat m;-isllri de dtre toate direct'ne re~ 
Fi("::l(, pentru cllr:dirC':l liniil'!r. 

r.·, 
CJndifiupHe admiterii Ungariei 

în l..iqa Natiunilor. 
])u1\;i elim .se :J1l.\lo11ţ,ă Hin TIll!fh.pc;.lha. I(',()nt~e 

lq,pnnyj 13. :mllllţmt în şpdj.nţ.a ('iimj';.Î,ei ,,~F,wor\illoT 

str'€iIH~ :a p:ll'lnmenJulni ungrur, (·ă tT'l)~>1lllflîla Il~ foc;t 
fi·dmii~ă Î'll Jj~a N,a~ilulTllilo.r. 

\fini:".lllii de c.x,t.er,ne ungnrr Grza. narulvar.v Q 

1LTiC:'Tl(.at cu ae~!l,stă o('[lzie rl],T'llnatoar~lc ('.()Indiţ,ÎlUlli 

in hn7.i~ c1l('ra Umgran'ia 13. fost ,'lI(\lmi,să în Li~a 
N t ;;mJ1.'c:: 

1. li ugai'a e.~te IUIll stat i]1!depell,d~nt. 
2. Ungaria are 'lllIl gU\"Crlll sb..'1Ibil.~i reSp(1Ih'mJbil. 
::. Flontierel>e Unga,rÎei oorosprumd hotiîrârilor 

provă.zllite î'n tratatull do paoo. 
4. P ng3:ria are su:liicient.e gara.n~ii peUitru ea 

J.if'a N aţiullilor să o admită ,şi să-i lIlOOIt'Ide c1'll~dit. 

5. UIllbl'\M'ia îşi ila lIl'l1gaj'amantul să 'l'especte 
toaie 3mgtaj atmcntEilio 00 !le-a ,oon.tJ'talet.a.t până î!Il rmo 
mcnt:ul d{) r.,tă. 

., •• _ ... -.... ' ............ · ... '11$$' ....... _ · ..... I .... ·CII .... ' ... ·P __ ... ·.Jt.V .... ........-

Căile ferate Arad·Cenad trec la Stat. 
In ziUla ,de 19,Ianua're 13\. c. s'a început preda· 

rea către StaJt a căilor ferate particulare Ar.a,d
Cenad. 

Co111is~unea de prehla;rc.a ,atcosror căi ferate 
paTlti~l.are es.te compusă din domnii:nspecior 
Devechj ,di'!l Directia Generală CfR. Bucuresti, 
secondat de domni', Bog-da-n sl!binspector Şi G. 
Bodea şe;f de biurou pr,tJ:cjpal ambii din Regio
naHa VI. CfR. Arad. 

Cu aceastrt treoe'nelastat 'a celor mai auto
llome instituţii în staltul românesc, se sfâncşte cu 
aceea ntşÎne - cit 'ra woPri.a ta tară, nu erai 'Pri
ceput de rePrezent(J\t1:~; ci - dacă din nenOrocire 
nu CUTl{),5teai docât graiul române'~1C . 

Rămâne de Îfntr.chat ce se va fa'2e cu funcţio
narii <lf.:eski ins.titutilmi ,-- euril1\u ştim din Ce 
motive ~- În timp de pcs~e trd; ani nu Şt'il a da 
nici .,bună ziu,a" în româl1lcste. 

De vor fi lăsati Ip.e ,toc, se va repeta ~reşeala 

! 
de lliee~tat ştiută şi ,a":C1m cre~inta, că auto.rităti.le 
compchnt-c se vor: fen de a It se arunCa In ,sar-

. c'nă o n01lă vină. . 'AL. NEOURĂ. 

.5:îmbrltă, 20 1'iIluarie in ziua de Sfântu~ Ioa~l, 

a anl! lr~cla biserica. din cetate o slujba religioasă 
cu vrildlhl s:lrhâtoririj p:t.tronll1'tIÎ Rcgimcntuhti 1 
Dci[j, 

După term fl1l<HCl3J servici1ulhli ci'vin ofrciat de 
preotul gar,nizo<l1nei in faţa, Întreguhli cOrP ofite~ 

l'eSl::' şi a Întregn1ui r,~ment,a Ul"m.at o masă 

cmuună so.lMttească ],a: care -au l'1.lat parte toţi o· 
fiterii în fnmt·e cu d. general Bădel~cu col11a!tldan
tUl bri~ă7~i II ('nfanterie. 

ltlchinând pentl"U acest g)1orfos regiment care 
a fost atât de gren ÎnceI1Cat în tr.I3'rile hJ.pte ptUrtate 
de .arma ta! r()Tnân~i pentru intregirea ne.almtlhti. 
au vorhit dnij· g;:ttteral Bitdc...<;clt, colonel Grfgoriu 
comwllda.ntu'l Vânrltori1(]r de munte, maiQntl Măi

nescu Ş no,::otencntul Stefan m~kcl5ti. 

a " c ... , a. w. .e e' yan E 

Amânarea tragerei loteriei "Astrei." 
D!e Oarece 'maioritateacDvârşitoare acom1si

OlKlrilor lGiteriei 110a~,tre n'a Îtl':lIintat La ter.mel1ul 
fixat (25 Dt:cell1\',rie v. 1922, 7 l<lll!u.arie n, 192.~), 
~sta bilctel~)r v5ndun-:,cu ptncre de rău, dar pen
tr.u a evita cvcntUai;'e neîniteHegcri. Sllntem nevoiti 
a amâna tl1],l{'crCa a lI ... aJ <lllot,erei noastre până 
la 31 Martie n. a. c' când se tine nc.a\p.ărat,luâlld 
în considerare aitNl,-:i numai r'apoartc,lc 
pânfi la 20 Martio 1923. 

ASOCIATIUNEA 
pcntrn literatura rOtt1<înrl ş.i ,cultura popormtuÎ 1'0-

mttn ·~·:c7.a thkrici. 

Sibiu, strada ~1.g-t!na Nr. 6. 

",. .. " c" s .... .re as ...... 

o cerere a Românilor din Grecia 
Un comitet Icomp\11,:; din rOmât.·i din Grecia, a 

adres"t ~uvePnu!,ui român U'!t memoriu. in C3!re ex" 
pun s tuat~Cll din Grecia. Se spune Î'U acest memo
riu C;l.armala Rrcacă este demoraJ:iza.k'i, iar !~ll
tel'e ]l:11itiGC şi sociale. sunt dtlparte de a fi întrat 
în ~t"IIW normalfl. 

In tn..:morlll se atrag,e att'~ntia g-u·,err:;uhti ro
mân C;l în trc organiZa tijlc $Ovttl;ste sârbe şi bul
!1:J.re a,r î:: intervenit lin aco-rd perr2trlt o:c:tl'Parea 
Traciei occidieml13('le de c{\!re bulgari şi a Macedo' 
niei ccntralq Şi OII entale, cu Saj.rm+Cllll, de C,rltre 

sârhi. 
uomitetul, ccmca într'u1lcaz eventual, Ro

mftl1ia S{l ceară compenzatii oonform intereselor 
rom;înc~ti. Sti' ~ nand indoGcndenta Pindutui şi 
Tesal'iie i româneşti. 12toea:Sta fiind s~nl1:Ura garantie 
pcnlrulibcra dt,;lsv'oltarc a eh.muntutu.i rQmâlleş~ 
de acolo. 

In -memoriu se su,~ercazil ~Lpoi i<.l~ia cererei 
, de catre R'U"tCr1Ju! t"Omiîn, ca titJ.u de compenrzaţi 

Şi in interesul {.'OhidibrllILI ba1ca'nic, c:I-au.ă .delruşec 
comţll1cj~!,e: tlntlll l:a marea Egee şi altul la marea 
Adriatică. 

In acelaş memorht se rd1evă faPtul că guV(!r~ 
nu,t greqesc ar fi dat un .caracter antif'O'Tl1ân.esc 
col.on i71iri.1or. 

Astfel, coloniştii grocf s.ll'Tltaruncat1 în satele 
româneşti; il31r .românj.i 'sU'nt nevoiti să plece. 

Memorii rn aicest scnz au fost trimise lTllarn\lr 
puteri şi confer,n tei dela La.usamnel 

_ t' a 
~1.,c.JIIIIlPW. ; ..... : au .... 

Bancnote false de 500 lei. 
Din Oradea-Mare se ,aJnUiTltă că g'gtl'ranta 'de 

Sb?lt a a!restat pe farcas, agent de schimb, ta care 
s'au aflat bancnote fwlş.e de 500 iei În valoare de 
157 mii Ici. In legătură cu a.:;eastă descoperire al! 

mai fost aresta'te şi al''t,ej pcn.nane. 
In uy1ma cencctarilor introdu~e firele 8'lV dus 

la Thlli~nara .Unde se cred.e că a,u f<,lst fabr'catc 
bancnotelc falşe. 

In zilele trccLl~~ au fost desc{)pcrite Şl' roi ofi
ci,J':posîal din Ara.d două ba~llCnote falşe de 500 
lei. S'a ()(}]jstatat Ctl h'liIlCT1\otel'eI aceste al\.l fost a
duse uin judetnl Timis. 

... 
. ~ 

1 
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;l~!lj!H5i'ii, ~ 1 hl11'lil11ic Hl~:1. -
INFORMA ŢIUNI. 

La J1uf:1ll-e;;ti .a. iinoobat din '!:ia ţii în 'VîLl'atla do 

Ill1 eu n()&t'llltuÎl :prt>feoor ~i .a'Utor ail1mlri Imlw1tor 

~ri dji!uf!ti(;(' V. VI'. Borgoran. 
• 

»'iHatea (I(;ademică româmă din Berlin şi',l 

Xl( al ::f)·;,~.a an de existenţ.ă. A fost o scJ'lba.r() 

OlNl,sa la ('~re ,a pantilCipat 1;oi :Mini~tT'Uîl Romii
,ia HeI' li!l cu fÎ'nlll'03'ga '}egIa ti un:(>. 
· . 
Cumisia Societăţii Gri111\prurzer a d.cocernl1t pre

~ !iterar pe anrud 1922 f.aimosuhti dramatlll',g 
r;l:1n Fl'Îtz ,"on Ulllrnh. A-eest. ipTomiu e de 
1'0 ooroan!e 8ltl.sl;l'liaiOO. !CuaJOOţ\ti .ballli poe<tn~ 1 
f:,·}-ma un d~jUJll intr'o <:1aifenea oaJN'oare di·n 
t~a. 

• 
I:w;iim pe ioti aceia, cari primesc zia.rlll 710-
i. a ne (rl"ilite cât mai curâ/ld faxa abo/lamen

. cu rare fI(> datorează. in caz cOl1lmr fiir!d 
.,ili '1 1f!.~!Fi(1 ,nm;terea ziarului. 

• 
1,\ zina de 2 FClbr·1.l'a:rie a. 1C se ,'a ţÎ'llf1il l'a 
.l;':~'lr.a IU.IU congl'ei> al ;f,[~hril(la.nţi·1o.r ,de liichio-
· diu Ardeall, cu participan-ea 'mai 'llHMt.or re
:.'ntanţj din veciul Rewat. 

• 
:a"rările i<'omii'\mii româno-huugare peilitru 
19ubiri au foot iruspend:at.ep<mtl'll trei Z'iile. 
j(·~_~t inlenal delcgaţ.innea l"OmfLllă V'a S1lJp.Ulle 
· ministrudl! filll:lmţc lUlCrruri,le ('ifex:t,UJatc pi1nă 

1\ ~i va prl!!ll iHstr~nl('ţilmi în yodof10H. 1u!c,ră
:'1,1u:.:re. 

l:1ucem lo. cuno.şlintă tuturor acelom, ca/'i ne 
,;1 mtdtum1'ri pu.blice şi liste de colectare, că ! 

Ic ;l!! te putem lnlblira depît contra uun 

• 
Artiştii românI de toate categoriile, ami to ri 
:Jri~, ",,'alI ('(Hj;;tituit îrn tir 'o 'aooci'aţ.ic in tihl!I'ată 
,;~~inl(:'<l a.rti-stid( română Id~n Pal'sH. 

. '\'OCi.liţia 01 ga'l1i7A'J~ă 'um matin<cu }a. t(latrul 
~dOT. 

\'.ifil(i(!dia publică UI1l artiool foarte fiavoTofIhil 
iÎrE\!':t arti.~til()r români şi a iL"ooi,aţiei lor. 

• 
J(l Tp l11j)s" .arflă din Bo1gMd :că un GJOOrd 

. 'fi !it,thLt defitnitiv î.ntre Si. Soo.'lltn .şi gll'Ver
'.l\lg""lav cm privire ilJa 'Proooturi !de OOfIloolrKi'.tt. 

• 
Asociatia .. Nstra" CI hotărît să scoată o bro

~ cu biografia ră;posaJtului Vasfl\! Luca<,;iu. In a
~op păr(ntele 1. Costin dela Baia-Mare :a fost 

.tdintat să a!dlllt1e toate datele necesare. 
Biogro~;a va fi scrisă de d. Zenovie Pâdi-

• 
In L;ilele de 19 şi 20 c. a aJVut loc la 0111i în 
de şedjnte al Băncii AgrareJ adun.aroa gmlC-

· Ordinară a Sindicatului Prese( Române d'n 

~. ! 
A apărut: "SărbăJtoarca Morti" (1914-----15).,' 
iUri de A. COTI(US. (Editura "Cartea R()m[t
.~"~ P;etu1 lvO I~). Se află de vânzal'e~a toate 1 

. 'I'll[e dm tara. • 'l 
Cu OClalZiu.nca festÎ\fb'litii $oola~, ar.amjată a 11 

:.]jI de Crălciun de a;evii şcoa1ei prilMre di11 
'aş sub oond:ucerea dnei fmv. Aur. Ki.>răs.la,dâ- I 
au btnevoit a S'l~pra'SOilvi următoyi'l: 
A. Spalnyur 20.-; Tnl!ia'll Ierănl1U 15.-; IJie 

.:1a, M. Maruai. Stefan li11t, r. Gabor, IllIdreş I 
'(a {Gâmiti) câte 10.-; S. Comkşan. 1. Sercdi. ! 

. ~,koa~ .Todor V ăse';lan, Ioan PrundalTh (cătă- I 
.1 , CraC~tt.n Horga cat'e 5.-; 100wn Pmndan a 
jlie, HaVe câte. 2 leii. ! 

· Primea-'it:ă marinimoş}t. dOJ1iatorl şi Pe aceastâ 
'multum[tă. - COMITETUL. 

SOLIDARIT ATf:A 

Dil'c!rtr1Ttll gen:ar-al iaU fi,n.amţ.elor din A 11Cleal 
a f0..,t î lWU~ ~;,şti in ţat ('ă !ll!l~ fost in trod ulSe dim. 
tJng'~lria timbre fis.:alle false de 20 Şl 50 r'ei În 
\':ll.laare ode câtev~ nniJiwne ':Lei. 

A",-menea ti,mbre I31tl fost gru.~iteî.n 'm;ar-i cam
tităţi în sprei.al in oraşele ,oona graniţă, Oraldoo
mare, Satu-ll,ale. etc. 

In urma {el'cetikilm făc1.l'oo .au ;fost descope
riţi "ine: ('Hei C!ll'b aiU î-nlesnit I8Kllurorea 'timb['e

),on' fi,",ca1e :l'dşe i.n ţară. Ei l3lIl fost Î!nJa!illlbati }>ta;1'
oCuet"lui. 

• 
Con'siJ,ul oom~l al oraşulu~ Timişoara a vo

tat o jtvmăbalt-e de Im'lion J)entl"l~ ooifjcanea llfl161 
biserici ortodoxe rmnâne În acel ora.ş. Restul se 
va aduna prin~r'o co}e{;tă În toată t~tra. 

• 
La Teatrul Naţional din G1<l2 Sl:lt d.at de·unăzi 

prcn1 era dramei rui Rabindra'n:ath-Tagore "Der 
Ki.>J1ig der dunkem Kamm<;r" (Regel~ camerC<i în
tunecQase). Sah plină a Primit drama .cu mane 
cnttLzi~sm. 

Cele i 7 tahr:bt~fj ai}e dramei au fost montate 
cu ,tm- fast d eoqehit. 

• 
Camera de 'Ca-merit şi in~ustr1.c ocrmUI1I..:a: 

COt1suLatu{ rcl:Jublh:d, Cdl(JS,]ovece {Hn Cluj a.duce 
\" OllW)ş!lntă intere"l'tdur 'că m inistcml de finar.Jţe 
al rcpuhljc:e i Ceh·os;!;()V{r.r- al de~i',~ schimharea,no
tclor de Stat (Ban;::·notc) de 500 Kr. p,lnă la 31 
August 1924 şi mH~'ne s.au prin ccntraIa S,l din 
Pr::~a sau PrÎill filialele s.:lllc dll1 BratisLwa Knsicc. 
MUC<îCC\"C. Inaintarc.a lwtcflur de Stat de 500 Kc. 
spre schimban:·(l hn, se va tace de ciitre f c..:are 
partidă în p,l>fk; l?-i din~ct t'ii Biincfk de mai sus 
şi fără intcr'med Î:;1 rea COilsul'a t-e10 r Cchos.lova ~c. 

• 
00n/ ra ·;nÎ'II{'lIlrÎ. qriJll'i sJlulIiolil. pr(cum şi 

În ('onlm tulllrOl' 'JOliIOl' ce prouin din infNţi(' 

ori răcea7ă. ('('1 mai bun !NIC prct'l'lIliv este 

YlSUf, PERR';U1N08 ,·1T., 1,[.'/ TlEIlS . 

E Wl rrm.erliu de ,~lIp7'emtll efer:tîn caz1/.ri el" 
l!l1eIllÎr, clorozn. lIwlrtrie, frigw';' inf('rmifenle şi 

UI'lflr1t :~I' a.ert/oi'(! (Imnofl.I'M .. <;plinei). 
('f, i'( mediu prel'/'n ti I~ se rfNwlanrlii la. diferi fe 

brJi (I))I{ayioa8P (IIM pcntrll adulti. ciit şi pentm 

f·ori i. 
Fannacio ·Pr. POT,DR8. Arad . 

• 
Rllgăm PI' toti âceia cari din cauza 'servlc///

I/lt neg11'genf al pO{llei nil <U' primi regulat zi(l-

1'111. să ne aducă aC('(lBfa 1(1. cunoştinţă pe-o cartă 

1'.1.~f((Iă pentru a puteainfel'veni la lIldoritiiţile 

'''''Î'erioare a PTT. . 
_1drcsăm acea,·.:fă ntgal'e editorilor noştri tt

jungându-ne nouă la hlLnoştinţă, că la. unele oficl:i 
poştale .~e aridă o atitudine osti/ii rată (/.e zia.!'I41 ro 
~lII1; ~ t' ~f .. 

C'-o1ll'.iliul de miJl'i~bri la fost 'lnll'o'Q('J&t ~ se in
tnU1~'ak'ă Luni 22 (11'11:., ~ub rp.roeş<1enţrila d}ui !<m 
l:rătianu . 

1 D .ac'(\1lstă ~1in ţă 00 v<& citi 'ooxt'uJ dcfirn'iti, 
al 1 J'Derh.lu,i <l~ C'O!llsti ht ţi-e şi eX'IHlm€l'e& ,doe mo
ti \'c ., r; i)Ol"tO'rulu i. 

.Dl1'pă ce roni1iliUJl \~a ·aproba. i'PI"'OOrtna, I3IOOsta 
':l fi JCpUIil i:medialt pe biroul (>.()l'Ip1Ll i,l • .M' JegL'U;j
tc·a,'1). 

• 
Cclllni."ja de ex;perti pe lfmgă ministJruiL lele fi

:l·a.nţ,e li. hotă.rât <0a .şÎ!Jl.o.riltJi ,d'e ht,ald. sroa1f;.ă irli:n 
r;'Tdn.:t. să .i-sc !rp'lire 11.'1 eX'pOl'tregiJll111 l'Omni01Qr 
1(' eno stnH'tii. tJaxându-;;e 0.'1 a.t.are. 

. .1I1ini.-;tf>ruJ. de cxtennc ta. fă.l'!llit euuo<-X'ut uut/u
TM l'j'imItriilor 'l1rbame şi :nu'ale Idin tcrilinr~llle a
lipire, că l.('.gei<,\ samitoa.ră <şireWtI,lam€lnrtul ei ~Ul1t. 

in ,igooJ'c şi în :acele părţt 
A:-tfl"l, t-oate ehestiunile aanittare ISă fie .rerol. 

"fit! conform pl~·edeTlaOt' l~iilor !şi 'l'(jg'w1amen • 

tehr s:mitn·re îrn vigoare lin '\'eciliî11l1 ~at. 

• 
Dirwţia g'elillr+ală a văimilm uilu aninilsreruO. de 

;; HalI \ c a frL('·UJt {''1).no;;cmt MUTOT ptJllctolor 'Vatmalle 
di:n ţ:,LriÎ, .ea pc vii1Dr să permită varsOlalncl-orr ctni 
~1"CC f;')Jlti('!".a câte 50 kg.r. 3lhrmente î1h'Ji divimte 
din diferite Grti-coledoe crute ma.-ximtnn 10 kgr. 

• ".ţ 

Căutăm pentml !3.drnÎ<rllfstrat:a zia!1"'l.lJuJ UN 
FUNCTIONAR sau FUNCTIONARĂ. ... .. MA , ..... _a nU'lL' 'l 

ŞTI RIT E A T R ALE. 
Repertoriul săptămânii. 

DUMINECA: Matf'n.eu: "S;::llhnbu!", SCara 
"Regina NOPtii (Ab. B.). 

IXXl: "Hpgina ~o'Pţ,ii" (Ab. C). 
\L\TITl: .:rJ"Ouhad'llr" (A,b. A.) 
)1 EU c'[ n 1: : ".\1 ioC'U'l te.em te" (Ah. TI. ') 
.101 .. ~{'\"in()\"atlu,l Don ,furun" (Ab. C). 
\<1 \ LI'}: ,,~(win.()y,atuJ Don Jtram" (Ah. A) 
::-L\:\f BA TA· ,.Mi·eul l!'C'ge" (Ah. B). 
'. L"[ 1 " I-l", A 1'>' 'T '." (\b l') .) '.1 J.\ '..a: ,. ,p,!nnlfi lYOŢlţ.1l 1.. .; 

ll'}:1pteil (".' de 10 işi jt1lm.: Mltre IOwbar('lt. 

•. He~iaa Nopţii" 'Ou ooazia prem.ierii 00 a a
\llt loz Ylnqi seara, ,a obnmtt 'l1\Il ~m('lC08 oonza
t.i(,';:11. O;1\;('-,ill a()r('('llltSta la l'lltâm'Pinat <lin 'rM1e.a 

]îllblil:lnn'i <;r:iebIJl o ontuzÎ,a",tă Iprimil"Xl.8'am re-

1':,tr(':ll : !Hlf",~('hj {'U, produ<cţ,il!.ui Ide d~'l:n.s.Î.lri dna 
I ii,,,}:,, Ba 1,);: şi ,(bn~atol''l1a ('Qlni-c Bftn:'ill."-Z IŞt. 

I~J i, ~[l!:ll ~.tă !,;Clam. la 'a {Iona repl'l'-'X'IUitaţ,ic a 

0I'p!'(tpj .,1L~ij:a ;\oŢ1ţji", ,pnhlil('ul <lT:i!<bn a ()

lr,tl 1 ;t! '(J~t i t· l(_,LlI tl ril<c. 
hf"!.!!lill ":'l'i i i ,~e \"a 'l'Oprerontm. :jlwn 1)tumille

('il !;ii /';1 il i. 
]\[ a rti SoC' Vei. i 1l(':(lpe iI(\r i~l oŢlCl"C'lor <tll "Tro\1iba

dnx'·,:!J nAnl titular {'u teDorlld V ilh(,lm Ker· 
te,,,, III,tll ,'··r\lb1'11 al 'teatrului. Rolul [pIrin,eilJ)al 
fm'lenlll î~ ya r~"lI1tla ma Z. Varoltl'y. D.ifle{~tor de 
:,IGenă d. V(,fj2{>!rin Rona. 
ze t$aR 

BURSA. 

zDRICJi, 20 Ianuarie. Deschiderea. - Berlin 003. 

New-York 535, Londra 2496. Paris 3555, M(Jano 2575. 

Praga 1490, Budapesta 02025, Belgrad 375. Bucuresti 
280, Varşovia 00175, Vieotta 00075. coroane stampilate 

00076. 

ZORICH, 20 Ianuarie. - Inchiderea. - Berlin 

0028750. Amsterdam 212. New-York 53525, Londra 2494, 

Paris 3540, Milan-o 25R5. Praga 1485, Budapesta -02025, 
Belgrad 375, Varşovia 00175, Viena 00075, cOT. stampi

late 00076. 
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CORESPONDENTI IN ŞASE LUNI 1 

FAPTE ŞI NU VORBEI 
Dupl ° activitate de H) ani, am d0gedit cu miile ~ ab· 

solvenţl al cursului mea 
ci fac dht domJ'işoare. 
tineri şi adulţi cu buni 
voinţă la tnvăţitul'ă, 
huni coresp.ndenţi În I1m
blle: francezi. englezi. ger
mânli, români şi să se 
exprime uşor şi corect in 
aceste limbi. Mit de absol
venţi al cursului meu imi 
sunt recunosclttorl fiindcA 
şl·au putal crela o exis· 
tentl absol91nd cursul meu. 

Prol. Jean Goldberg Arad, 
Str. Eminescu No. 9. El. II. 

osii leiner absolventul scoa/ei mechanicc: de stat pt. arta ofoloagelor din Bu lao.-sla. DepOSlt d~ ololoage şi dtelier 

pt. reparări precize. Arad, Bulev. Rell:ele Ferdil18n<l (1. J6zsei tob.) Il. Pentru aur dau preţ ur~at! 8a214 
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AGONI VUL TURILOR fUm istoric În 2 părţi. 
Ra<rtca r, în 20, 21, 22 şi 23 Ia,lluarie Sân-ibătă, Du
m~ncc~l. Luni, Mar~; in ApoÎlo, I:rOlJi} care s'a ri
dicat din va'~llrlJc reve\uţiei fra!llCae, Napollym, 
după ve a parcur,s o C::lrieră fcnomcnalăI)lină de 
g;lorii şi de miiriri, Canj a dat frantei at[\ţi eroi 
~cnia,L devotati \'lui Şi patri<Jilor. a trebuit să ter
mine ,~u abdicarea !raglică, ou exj[ul It] r]ba şi cu 
deportarea UZ! St~ Elena. Bpoca a,.;,casta. q;a mai 
tristă pentru fr:'lnta &c In~Producc Î'rli acest film 
zrandj{)s a~ artci si ştiinte i franoeze. Istoria ~. <1rta 
!lC cll"'amă s[\"'1 privim, 

Partea a II"'1 Î;n 24, 25, 26, şi 27 Mercu'fi. Joi, 
Vincri Şi Sâmbiită tot aoesta. 

• 
x MOARTI:A OBOSITA dramă în 5 ade în 

19-20-21---22 Ianuarie În "Ur2Inia". Istoria al,::ca~ 

sta este una din cde mai fanta.sliC'ic legend.e rC
ligi,0I300. Mo.artoa intră 11Iltlf'O eîtr~itllmă şi ia cn 

sine pe.idc..~lllnei fetiţe- falta il cere, da'r numai 
sub cmlditia aceb H"e J)Tomite a~il avea dacă va· 
mâ,ntn:i ia viata a treI ,Lumini (vie~). Nu poate, ÎU

hitU(l l11lQar\e Şi luptând În dar pe pă,mânt după 

fedcire. tnC\'lre şi ,ea si numai În raiu îşi revcdc 
ad{)ratul ideal. 

Redactar responsa.bil: LAURENT1U LUCA. 

CENZURAT: Dr. MARCOVICI. 
~ __ ---.:';._:!3UII' __ 

1I"'''~~~~4!1P<><>~>~,~ 

A apărut: 
l. Cotrns: Sarbătoarea mortii (1914/15): 
Versuri (Casa de edibr~ Crlltea ROT§neliSCa 

Bucureşli) Pretul Lfi 10. Se află de vânzare 
]a librăria "Co 1cordia" Ardd. 

> 1~1?'iIJOIift'i5f!ii 1; i&i .. '§lD;;.:;:riiiJ.,mBi'4iiiR-, 

INs~R rIVNI 

..... 

SQLIDARITATEA 

1 No. C. 1871/1921-2, 

Publicaliune de licitatie. 
Subsemnatul executorul judecătoresc prin 

Ghet~ bt}ne ~i .. ieftin-e pt bă.rbah 
femel ŞI COIJlI mare asortlmeot 

; 

La C ZER ~ O t: Z K I 

-
, aceasta publică, că În urma decîsiunei judecă

toriei de ocol Bukni cu Nr, C 1871/1921-2 
art. Nr. 2-18 al 1cqci excctlţionale în f{1Voarca 
lui Hiel I;~elşca şi Petru Bcjan repr. prin advo
catul DT. SClbill DCIJl domiciliat în Buten! pentru 
suma de 2000 Lei cctpital şi accesorii în contra 
urmăritului, şi dllume: (2) doi cai preţuiti în 
2000 Lei, în 26 Icmuarie 1923 Ia orele 14 dm. 
în comUlw l3utcni la casa ct:lratorului Simion 
Pocol să vor vinde În licitaţie publică. 

Str. Mărăsesti (f Kossuih.u.) Ce9Q 

-• ••• II •• II S.UI •••••• ::II !It '" 'IlO '" 'II ..... "' ... ., - •• ". -- -~-~- ~ -------~ .. -._--.... .......--.. -
p 

: ELIXllt D~ S'rOJIAC 
• II llrPllamt ni n Tiutol"il' C Cf'n tau rlll) cu efect ne· 

Buteni, 11.1 15 Ianuarie 1923, 

• IlltrtlClit (·.ont.·s Ilillis!I()8Iţiel de stomac şi Intps· 
: ti Il 1', (mnţ~) IIllstli de apetit, greaţă, gaze În 
• inh!stln ~i jndl.;t>slie Fii49 

=1 Farnl~(·,ja ])r. Foldes, Arad t LUDOVIC N71GV 
c S 111 i s. judccătoresc. • I •••••••••••••••• '" ...... M .............. 1 

-'-----_.-._------ --- '- -- ---------
• ............... : : ::!IQ.OQe~~C4hf~~a@~~C)~~~!ia •••• 1,I •• o ••••••• 0.4 

Cin.ema :_1 : 

:;!!=:''!.e.!: 1: Prima m o a r a . ii ulomata cu lurb ne i 
D·'"::"::I::~.:~~~"'· I! S. Fii de r ma n :: B ă că u i 
Pr a dai i Incepaadu-şl flnc1ioaarea In mod regulal i 
DramA AventurierA in fi \.. ~ ~ 
acle. In rolul principal ," ~...... I 
ROBINE şi HERRV Il'} 'V l 

MAYER. • 

In plluze vor debuta AL
FRED GVOZ6, comleul 
oTa~uiui nOS!TU 11' 161 
D'OR. steaua labrlcel de 
flIme DESV, cu program 

ales. 

• • • • .. 
OFERĂ 

1-,PREŢURI REGULATE, i.e 
Reprezentaliile se Încep ! li I la orele 3, 5. 7 ~i 9. !. ______________________ __ 

tuturor amatoriloc orice cantităti de făină calitatea 
l-a şi a II-a din g-râu spălat şi uscat precum şi tă
râte mari şi mici în conditiuni foarte avantajioase 
franco Încărcat în vagon, Statia Băcău (M ldova). 

--........ 0lIl .u..... • •••••••••••••••••.•.••••••••• Ciit ••••••••• 
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Ce tit i si ~ , . 
răspând ti 
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"VICTORIA." 
I~STITU r HE CltEHIT S( -ECONOJITI , 
C E ~ T R A lj A: A RAI) ( It O :U A X 1 A •. 

SUCURSALE: IN ClllSINEU, ŞIRiA. BOROSINEU 
Şl RADNA JUDETUL ARAD (ROMÂNlA). 

"'-
IN CASELE PROPRII. 
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Capital societar şi fonduri proprii. 20000.000 Lei. 
Depu neri spre iru cti fi care: 80,000.000 Lei. din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 
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I 
;. SE PRiMESC cu paETUfHLE H 1 

CELE MAI AVANfAJOASE LA 

"SOLIDARI'-' A rEA" 
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Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
A.corda: Imprumuturi cambiale. 

" hi potecare. 
" de lombard (pe g-aj de efecte). 

financiază intreprinderi industriale. comerciale şi 
agricole. 

Cumpără şi vinde monede străine (Dollari,·Mărci. 
Lire, franci şi alte valute). 

Prim~şte 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 in afa~ 
cerile emigrantiJor. 

AR AD. STR. ROMÂ~ULUI t/Ao 

,:_.~.~ .............. r.p ...... d.JI~.~ I ie ..... ~_~~~~%~;.&~2~rn .. .. 

.. 
• • • • • • • • • • • • • • 

Are leg-ătură de cont curent cu toate băncile din 
Ţară şi străinătate. 

: ~.----------------------------------------------~~~e~_ ...... _ .. ~ .............. ~~ ... ~ ................ 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gonvin8eti-Vă 

• 

că t Helu\ de lT!g fle pt. barbati, sifoane, CUVI'f- V • 
tUfi selvieH~ şi ~\te artico!f' În ealitllt a cea mai a r J a s 
bună cu preţurile cele mai ieftine num .. i la Va62 

< Tll){i~raEa ,.CONCUROlA" Ar:ad. 

~tr Meţanu ( 
forray) "ub Ne 
~ La coosul d~ a 
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