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A';)z~~ii!o de put!icit::!9 

re Propaganda împotriva României l' surd. lucreaza mai dârz ca oricând pentru i gai1d~': lor am ajtlJ:S cel puţirt c'a n 1 bal i. 
, refacerea vechei Ungaril. : Daca guvernci.e româneşti n'au luat şi nu i,au 

n· In prop-agarJ03. înverş.una;tă dUSrl în strei- I In 1919 ne prezentau îi! gazetele din Ro- ! nid o măsură de contra propagandă, am dori 
e·.,. R ~.' d ~ 1 ! ma. o(.'~l ]ll' ('{Ia mai int{'!kwantă na.\,ie .cle pe f.ata pa.. I să ştim ·ce bc capii bisericilor noaSitlroC' gr-
se natate lmpotnva om~HHel e 'Catre sute el" . ~. ..... . 1. • - . o' • 
~ri d d' .' . l' d' B d 'i lliallt'ltltitl. ea pc.;) r~~ra 1t!1;Je erGlllll('l()~ll groc.o-<eat. ! or.entale ŞI gr -o"to.'lice în hţa acestei mi<.:c-
le epropagan IŞti al guvcrtlu Ut ,m li apesta . . ' . i. • '" , y • 

Iii. o bună parte ii .revine derului magh~.ar care, ' Şi rom.-cat. sunlt persecutati ŞI exterm 1 naţl; i Ieştl propagande făcu~ă împotriva României 
ilrtând oriJce morală şi spirit <ledrep;~te, a : a,cum de hunâ seam~\ că În metodele prop3- I de clerul ma.ghiar. • 

Mc7 Uli ... 1.IIIi. ....... ii ~emănat pe toate drumurile, prin toalte ţăde i $r .... 'Au~ tJllA !"~ Pa n $'" Si" b 'a? , 

~ globului celemaii ncruş;'~:Jte calomnii h a-o Propaganda magnaţilor unguri în Ardeal. 
dre::;a ţ[l.ril noastre. Mfm3 m.~.lgră a acestui A c~C'r ne-a izbJt la Rorr:.:!,la Berna, ~a Par:s. Autorităţile noastre au observat I ghiare" va avea răsunetul dorit in 
'. . că in populatia maghiară din Ardeal I masa ţărănească întru cât ace~ti ţă .. 

fa. Londra ŞI peste ocea1l, unde am aVlu:i pr:c' se face o vile propagandă iredentă. rani acum au de~enit propriehlri pe 
241 tenE îndoelni.C'e. I Print~'o acţiune stăruHoare, se .caută I lot~l lor de pământ. Iar dacă s'ar 

. " ., , ~ se lntreţme o permanentă agitaţIe, I "elIbera", ar deveni iarăşi iobagi, ca 
AUla se j,ncllClase armlstiţlUl care pune:t Ilns~fl~ndu .. se speranţa că "ceasul eli.. eri, la magnaţii unguri. 

Rtf'. cap<H războ:ului mondial şi tentacll,lele mUf- I berarn a ;;~~at".. . 1. Autorităţile au luat măsuri împo .. 
IOP,: dare 'de acestUi: c!{!r patlma.ş şi p~rf;d au a- I Autorltdţl1e au lf!.formaţl.unl că i trlva propagandei de aţâţare a spiri .. 

~ . , . .'. . ., propaganda porneşte In special dela I telor care se face acum în Ardeal 
pamt ·ch~ar ŞI m gazu:cte ckf1.cale om -cap:- i magnaţii maghiari. Se ştie că în urma: . 

~. Sti tala fta;,b, sgfl'rind minciuni ia adrcs:.l nO:l- ! î~ziunei celor două partide maghiare! (Dimineaţa No. 5816 12 lan.) 
, ~ ,: din Ardep.l, sub numele de partidul I * 

stra. . .;~ . unitar magh.ia! au adoptat Uil nou' 
PUţlOli noştri propagalldlş.ti În elveţ:a. ! program. Ori, In punctul 3 al acestui Se pare că elementul care are in 

1 
' l' ~. ." 1 ". . ~ ",.': i program, se prevede lupta pentru mod special interes să întreţină în 

ta la etL .•.• ar putej SI,IL',.·e multI.: lUcrd.l ·n- I "reîntronarea dreptului de proprie... Ungaria o stare de spirit cât mai ostilă 
teresante în ace;:\st[\ Clll::\dune. t tate". Adecă anularea exproprierei şi Romjniei, şi care şi intreţine spri .... 

. ....• • . • i luarea înapoi a pământului cu care a jinind direct această acţiune. - este 
In tlmpu~ rilzl:oH!Il!! aceste parn..Jli de <1- ! 10st împropri<3iăriti ţăranii. grupul magnaţilor unguri. Loviţi în 

II postoli' ai 1'111 Chnst. car: RrJ.ţie leg~lturilor, Magnaţii maghiari din Ardeal,lo.. mod simţitor de legea expI'oprlerd, -
\"t Je aw~w î'n tv-ate .ţările, 11!t!11,t;u ii ("{,'mplo- viţi prin expropriere, în interesele l(>ge, care cllm se ştie. a lost deopo. 
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tau peste capetele şefilor ~tatdor beLgcrant'c 
şi peste fronturiIc de lupD, ne-au crci.1t in 
multe părţi o atmosfcrrl extrem de OS::]{I. Au 
fest necesare câteva vi7) i te ale par. Vasile 
Lucaci în ElveţIa _'0- şi munca dC~;i:'teresa1ă 
,a câtorva buni rom[mÎ --- P1:11lfl!! a demasca 
o seamă de inftrig: ţesute acolo de acest c1er. 

Acum clerul alcesta şovinjst pân[l la ab-

MOARTEA LUI CASTOR. 
AJOUlffi câţiva a.'ui, în't,r'o zi de Septemvrie, {':j1-

pr~lllB de-<un n('t'lrnlS {}<)IT d;e ducă, pe lC'.HJre mi-l p'fI,i
oinuÎaalb3lstriUl nesfâ:rşÎ;tal cer-nj'ui şi 'HCru far
mec ameţitor tai 'kja!m!Th(.'i, mă plimbam ,de ma.iÎ 
bine d.e~uu cea..<; pe .stddă, singur., fără '~08t, ('.ând 
la oră.~OOlti.e :mă ,întâ.1n.ii piopt Iru pieU)t ou Ma, 
ioruL 

- A' bUll.ă 21ialla! IL'.e 1 .Ali~i 1 Eu te ţinc31m 
plooat 8JCasă. 

- Ol1m 31Casă, jC.ânld \a:m .sllujbă .a!ÎlCi? 
- Vezi că .ştÎlam, că ... lID'ama ţi-.e bolruwă. 

lor, caută prin toate mijloacele să frivă aplicată şi proprietarilor români 
din Regat. - magnalii unguri visează 

reîntre în stăpânirea pământului ex.. reintrarea in posesiunea pi'imânturi .. 
propr.at. De aci apeluri ia magnaţH lor expropriate. 
unguri pentru a le veni în ajutor. Şi 
de sigur că propaganda de iredentă Deastfel unul din articolele sfatu .. 
pe care o fac magnatii maghiari din tulut soc ... Ungurii cari se deşteaptă'. 
Ardea), are la bază şi interesele lor, prevede anume revenirea moşiilor in 
de proprietarI expropriali. ' mâna vechilor proprietari. 

Rămâf!.e însă de văzut dacă pro.. (Universul No. 8. 12 lan. 1923). 
paganda magnaţilor un«uri din Ardeal 
fixată pentru ,.eliberarea natiei ma .. 

- J\.1I1· n'am fo""t hohllt\·ă. Cinll ţ-i-agpus ?A! tot laptele d'in cea~ă, Simţ.irudu-se pl1f'd mai 
~raior'Ul? )~iJUm Înţe1.f\g. A fost soră-filt \pe~aiiei. bill'E.',.,e ridi.'ă g;rooiu, mă mirosi dând ,di'Il ,oo3Jdă, 
Ea nu :m"lt d.Jmt după nenorocire. şi~ înlChiplLi'a apoi ~e culcă i'IU,urlâu<l pre1ung şi <.lutrffl'Os. 
să mă găsoaseă tot IlllŞacruan ·ma. ştia ... şi alG'1hlU.... o • 

, T n ooevl1T, (Lil1<.·ă ~)l'a llllaio~uil'lli n'o I"ă1JuJSe d.e-j 'E:'a~ tfr:·ziu. :Ma_t;1ft .drumia. I,i 'Wl:'zilllUl prin 'lli';'â 

c.wd ·c,u dUo.a,rrt-oa tatm, el1â I{}e 'll1lt.eles lCIUllll SpllSCSC . desdll"uehntre oda.ile ooastre THlSUf'harea regnlată 
că -c foarte riiu, giklinld' pe ft,mooa - amnn um I -- '.'i trebuie să fi v,eghiat două n-opţi.peutru ca 
an iucă tânără şi t~lillmQlllSl1. .fără vodere şi Înbă. I ~ă fi pU1t;nt Iflormi a-emu, {lU <toate de.sele gemete 

t.r:înită Cu z.6('{3 !u.\lÎJi în !IlŞa.de scurt.ă vreme. . ! ale lui C'astOO'. 
_o Iar d~\d aJCum mă giî6eşti man slabă, adăogă 1 C~ ma ţinea pe mine {}c;>tept, nu emil însă 

mama, e că de -dollă nopţi ruu potd'lurmi ,cJjin p.ri- llrktd.e, 1I.'i 8It:î.tea amInui'r·i şi ,atâtoa gâmdul'i, tire· 
('[n.a bieuulu.i ('.astOT. 1 zite deodJată în mine 1a vederea suferinţei lui. 

__ De ce 1 I (S~t de hmp·ede văi<! nopţile ,ele ,ară. cân4i Imă 
Ca răşp'un~ la În1rebar.ea mea, auzii !acfară, 1 duceam La .I~ie pentl'U vânătoal-e. hijtă-<~niî. 'CUiI-

1 1ânţ{ă fereastră un 'urwt l'Ung sfâşido.r. i .cat în .pri.dvO'l"uJ 1uminat ca zi'uoa de lu'Tllll plină, 
r 1 .J in.E'putfmd j'n,chi'd,e ochii .din pricina cântecu1'ttÎ ,pit 

) -, it~.: a;şatJurtă {e ffiJ:t~ nopţi, ~sta ~ 'a 3~fa: I pa1a.cil('l", .care ii(3 iBJUid pr(~t\ltillidoo.j, iltwi, lil'prO'ap-e, 

Şi ~'1l lliU .şti.3ll11 mlÎ:mic. 
~ Dar .d~ta de 'Uwde ,ştii 1 
~ '&ră~m(ţ>.~ ~~nc s"aîntor.s ·ar.:leatră lde al\X:I1D. 

I Săr.ac.nl! 1.' U " ril .ce :Ll'e. "OJlH.'I\.'a ZlC.e ~a ar 1. 1 .L. ~. l' 'd 1 1 ~ '~ ~ • . ca "un(?tu~ .a uOuaplctre . 'Ovlt.e 11.Ua, e 'Il. ta, .. "\O o 
• Oa .să-~ ~T)l~e :mlaioJ.'l~ cii mllima er.a ~()a~iR; 1 otnly~t .. ~u ~~('Z ea batranct.ea··· . ,... : in d-epărtare~ {""8. .picwturile ·de apă căzâ.nd intr\m 

îmi spunea că a găsit-o fO!lU'ie 'rău: 

l'alU, trebmll: 'Sa fl~ m ~ev~r ~~. trebuJ.a sa 8l1ha I l.t111$tl't ~ctl'n"I:T{). p:;~·t~~ mameI, 'acum ~n~nJlt ~ v-as plin. C~ .... ta:r >iC ~ooalii lLin eimd în <efm.d şi vint, 
a.lt~\'a J«at patnrrua el OblşllJlJlta. ~.e "tarea v c.?-nehl],~ 1~71~ l~ c~rt?, unde~ gasll poe : să mă mirGa..->C, îngr'ijat aB noodibnta mea. 

1 
. ~ ,1_ ~ d . . ! Ca:-tnl' z:ll'Hil!d prapadit lrun<ra f('.N'astra cu gllra ' ~ • ~. • . . . CO

, 

n 'aJOetEfaşl soara, 'Ufll1)[\ 11n f'WlU, ~are ml-il a ! d 1-" y 1-' t' ""t d 1t'·· ; Iata-ne la \"anfllt~){l.re lntr'o mU'l<;otc ,am,rllc. 'a-
~ 1 . 1 l' - 1~ .',~ ''OS('11'-'<\. 'Onle(~a eal'c;.t la ca e mu' ţtnea.ro ' ~ L . . '.1 " 1 1 

paJ'llrt ce 'mal umg [nu lea t.enwu,.:,em ITI Vl,ata, SIr : 1._ - ! . .. : '1 y d' l' : ;;t'Jl" c~~n ta l""d ()!lllell;(CI ue paşi III ga ().p, 'ou cCla:pU . , ~ 1" o..·· ~'m p, t0tl al ca·"o{)1 CI'.a ap ecata - 'aS1111-ra Ul" 9C . .1 v v' • C'. 1 .-
61itim ~a. \.lama, OO.TCJIn\ Eltl'ngea Duma ŞI ma ~, " , Y' d -1' t .d 1 . t m ;:;11':. l)1'<)Uatu, t.raz:n'lt, ,se ()pl'eşte 1111 00, U€lml.~-
f - . v 1. f~ v • t h . t 1·'1 : lnc{")X';u ;;;1-1 oa ·ap.e, li ee. A. b' ] 1 v •. llCUOO :sa ur.ee . ara o l'U re ano pl"lnre 'Rcngl e e-i. cat C.l '.~ 1"On:-., CU <~>a(:a <:Il·{,;llpt:.l, cu lrn 1l1(ll~}r 
şite în îRtârnrpiuifl;l'OO mea, mi-se l'isiŢli, găsind pe i -- Ce are, ~faTlo ~ l',illi"at în su,.;. l,a nn 1'.,'1'; îuailltea hri stă 1'repc-
mama în a!OOYll:r m3li LS1abădocârt o 1 ă&aSf'\ffi , <br :s u ştia lL~ci ea· De >Clona zile, de Cânl(Lnu ;nr;-\.i lita pe br;llH.!i, înfri{,(,,~(ltă, hipnotiza,ta, .Mă apro-
bine, miirucă nimic, z[î.ee.ll. .luS<)llTe ~i uda. Ii făCU5€ ea pii şi-i .:"njf!:: :,Pil~" }~l ",are, Ţll·cpelih1. ,;h<j;ll'ă 

_ Tu, ,dragă! ' luate, (·â,tele-a .;.tiwt .[hr ,degeaba, ,îi era vA muti ';li ,en tr·H!:ţ". •• A}JI>orte!" §i mi..o Rdil1'ee. E Îl!.'t'ă vi('~ 
ră.u.... 1l11111i\i aril'a·tă. l:ii săru,{',a oa:rbă, nepuk'LI~du-mă ~a, mă pi- , 

:păia })(,,::;.t,e pi~pt. Iyc"St~ faţ.il. E·u îi luai 'll1ânile -,;i 
i-1c ~ăMl!tai, cCl'timrl-.o incctl'11 illll mă V8Rt.j<\e. 

-- la să încercăm sii>i dăm lapto1e. Ja:l.<t-11C primawu',a d.u~pă ·"ită1"ll~i, in pălpH'l'i'7ut 
::::i a,;nt'1t .. k fODl'(;e, eh,(lci {':illel'nj, ('.ude~a .-ib ,]"la I ... ,t;t,n,<i. u'!ldt' Oa<st~)T e,lll'';ă ,domol i;'Î :llniîl1:t:J-, 

-----~------------------------------------------------------------------------------------------------------.--.----------
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"An-Nou fericit1" 
In ziua Anului-Nou am avut prUcJul fericit, să con

stat ClI mândrt:e s~ satisfactie popularitatea imensă ce 
mii illconioani in toate stratele iJopulat:ei acestui oraş. 
Jn aceste persoane de diferite ocupathtni m'au cerce
tat În mase compacte şi care in vc,rs, care in proză 
mi-a adresat cu buze tremurânde $i cu lacrimi in ochi 
câte-o mică aloCL1ţie terminată .:.u refrenul: An-Nou 
feridt. Aş săvârşi un act de illf;:ratitudille. dacă Între 
ceice si-au tinut de datorie, să-mi aducă tributul ad
miratiei Sol alipiril. lor neclintite, nu aş remarca la acest 
loc pe dL"tribuitorii ziarelor, - cari m'a desteptat ch\ar 
din somn - pe aprinzătorii Iămpilor şi măturătorL; stră-
7;i1or. omul cu lapte si ~nJlJoi, pe soldatul ce face curte 
la servitoare, pe tăetorii de lemne, pe băe~] de pră
vălie a tuturor comerciantilor si industriaşilor cu cari 
stau în le~ătl1Tă şi pe alti~ a căror profes~une Îmi scapă. 
Cum la rândul meu eramob1i~at să scimb lIf'ările de 
bine a yizitatorilor mei in valută de lei, po la ora 10 
a. m. am ajuns În situatia ncpIă;:ută, ca Illc\ chiar În 

cutelc pungei ascunse dinaintea cchilor ageri ai so~ei 
mele să nn pot descoperi vr~-o piesă cât de mică şi 
depreclată difl cele editate de Banca Naţionat.i 

lnsolvabilitatea mea declarată a provocat un mur
mur do indignare În rândurile amicilor mei de·f) zi şi 
pentru a-i potoli i-am adunat pc toti în sa!,onaşul mcu 
săracrlcf os şi Întorciino În fata lor punga ş.,i buzunarcle 
pe dos, Ic-am adresat următorul logos: Cetăţeni de 
proiesiunt libere, ori cu Iduri fixel In fata atacului 
concentric al simpatiilor voastrc sunt nevoit a declara, 
C;l - prccum vedeti '-- nu sunt vredl~·c. sa risipiti 
dfa~ostea inimilor voaslre asupra nemerniciei mole. 
c.ki Îlla[nta$:i vostri mi-ali răpit posIbilitatea, să răs
pund dorintelor voa<;tre cu monedă nesunătoare. deci 
ca. pe viitor, in ceeace mă priveste să nu aveti i1uvi 
de~arte. Vă ro~ cu Dumnezcu, stergeti amintirea mea 
din Clucle crclCflllui vostru, uitati crl exist, uita'i casa 
în care (ocucsc, ca astfel si voi si cu să avem parte 
de un An-Nou mai rericît ca cel de azi. 

La auzul acestora cetele de felic:tatori au da! nă
vala la uSC 91 ÎIl câteva secunde am rămas singur Si 
ruinat de ziua anului nou, ZOOLOflUL. -, 
lnfrevederea dinfre d1. Duca şi ministrul 

de finanţe jJtalian. 
ROMA. (Rador). -- MirustcTUI de finante italian 

l-a primit pe d. Duca eu cara s'a intretinut asupra si
tuaţiei flnancfare a României s~ Italiei. Deasemenea 
s'a discutat m~i multe chestii prlyitoare la amhele tări 
şi cari vor fi rezolvate intr'un spirit de recfrJfocitate 

amicală. 

Soviefele protestează in contra ocupărei 
1inu1ului Ruhr. 

BERLIN. - "Deutsche Allgemeine Zeitl1n~" amtl1-
ti;, cii guvernul sovietic a trimes puterilor aliate: o notă 
de PMtestare in contra ocupărei {f,Llutului R.Uilf. (Ra

dor). 

tit, Ţl(' ('imd L'Jl cimpuJ .dIC alătur.i ţăranlÎi adamă 
:>.().<;~roo ~zelor ou ohi'Ote .şi 00 zv~tl'liri .de lCooiuli 
în f'US. 

Când mă în1Drcaam ;ll'Ca.% ode V'ooanţă~ nni.ft 
'aO'tl'(".Oa11 Înaint'e l'a ga1ră .şoi eDa Q arăba:re. Se o· 
llrea11 căJIăltorii -grăbiţi im loc, &1. oomire lmiCThri~ 
de ni'id-escris .a cne}Uli, .care-şirev·ad-ea st-ă.pânl\ll 
după trei 1n.mi ae lipsă;· ...... a'1I.l' nUlJ}ă 00 plooHlm. 
imi ;.:.eMa TIlIMlla., IOUm îmtlf1a în fii~a:re z.i in odaie, 
AA miroa.se f$!l 89. mângăie hainele mele de vâ.nă
toar(' ~pânzuil'la<te în ouior. 

~ri-1 <W!se t.wt.A-men ... Pa~I''<'ă-l văJd; în Z100 
cimj(l TI1' BllllÎ Il t'IJl"B .dup il 'C'x amf'niU 1 d.e ba.caJ a'llTle'Hfl;. 
'lUă in'tAmpi.11a în rop'lll S<'~h,ii 'Şi. !dil.1ipăee mă im
brăţ,;ijtiază 'Şi el ŞI m.a.ma: 

__ Sătră{~ti, făt\vl Jn('\l. şlsă-ţi dea. I)ru,m-
nezeu btliJUlfia, pe .care n(l~ faci. 

A"!X?i mii i~ d-emâ'nă şi mă ,duce în odaita :mea. 
lmdt> mii a~tepl1:.a ('ea mai u('-il.,;>teţltată f;Ur,priză .. In 
perete o paMplio <'ll toate tr{'buill~io()llU1€lc prnltLl''Il 
vânni. pat.ima moa; 113T .de ~\lib 'Pat ,iese Oastor, 
în<ttî.i l/itnil14d, apoi bUlffil'râTl.du-se .rt.e, 'P-'3,r'că lIuă 
-oun~:~ten de dind l'llimea. 

A .f<lri-ei ]'('a mea de .. :ttlmci! Ş'i in T1illl11'Rli ipeU
t,rll ă,;t (far fl'l1lnlO!<, ci ŢlCUtJ'\l Itelalte eâ,te ,rnă in
ctmjuranl. Căci în dli1?'R 'alCe6a, în fuţJa .,l()~,. 1f1a11~ 
ÎTlt.inf'reMl de .rnrulţ,u\ll1ll'eoR mea, penlt1l'n.lJ ·mtal·a OQjfa 
înţelegeam oonual'C' nll('lI'u e polllt:r11 ci'nocvlll. ·'.să 
.nibi pii.r·lnt,l oin~ili,t,i, blm~ ..,i.":'illiti: o m~Im~, ~ltl"e 
lS'f'I 1ip~(>a de tOl<lrte l)en)t,I"n copt! - 1JiIl tată, III faţ~ 
cărui a. toţj .~e ,dC'${'oreroan {"u l"OflŢlect, - 0> oasa 
l)iîtr;mNI~<K'.ă nl0l7tenită din moşi-R.tTămoş;l ~ shtgi 
!lllhiltr:Înrite ~n cn~'te~ ]'ubitO'R're !}Î clredi·nlNoase. 

Privelisti Arădane. , 
Dată un căIătoo- s:til'Oim \ar :cooea în Amd În

tt'O Yitwr i oimiIl(:(Lt~l llif ii SllJl1]1rilli~ <,it toOlt bnJ{'
Ya~;dltl deLa p.ll,d11Jriee şi 'pănă ba Tea,tI~l el'<te trrans 

for-mat În'hr'un h'-t1lcin.'Pe I(~fmd puuţla Ştefan kx'll 
l\falre ditn Sip.:lJrole Direeţiunei Regjoll'al'C efilte 

gooilii. 

Va fj s.urp:rlÎllllS eii a"7-a zi~ll 1:r\l,l~\'Rn'd' din ren
tt'uI ornŞluJnll 00 oompul1c - y{'Olinrl dpl,a gară -
dintr'o piată, o grădină .şi Q bucată mid - de'la 
Da~ia La TeaUl'tl - de bU~'C'\1ll,rrl propriu Zlis şi 
11111 va P'lllt.ea p'riLcape de ee miile ,de {·.rllI"U~.e ('ia!ri 
yin din j,ud<:>ţ, se ,arnună lîn f08ta BoroJS-Ban,i tel' 
şi nu SI'! -ad<uI1ă Îln pilat.a Ştetian cel 2\fa.I~. 

fl-e. \'a nâra ~i eol CWtll i,n A l~l-d s.e f~lce pj<a ţa 

d·iol.tr·o h\H'·a1tă .cte bo l'{'!va l,d cân.d, ~la vă no.1Il1linl~li. 
s'ar pntea yim,de făimla şi în pilaţla ~fihJai V~tea:7.ul 

d'e li,ngă !Spital f'.1l'l1 mai hine în piitţa 'amintit.ă 

d,i1l1 ;::patele Dir~ţiunei RegiOilllaJle. 
Drur lll'r<l s'a moşt,enit ,dda foştij stăptUlitm'[ şi 

aH:îidr.mil O'l' le phv'E' să ra.mân~l 111 ,"ee-hile abi
(-.{'iuri. 

X'~\.l' fi mai ft'llimos Î:nsă !';ti llliHi imprei<lolUurt 
dlfle-ă piata f(L~ă I)O!~{)ş 13en.i ar fi .,t.ranfl.fo.nmtHrtă 
în ,1I,dedÎlrat h\l·){'yaricl ('.\um {',~te bu,{'aNl. d,ela DalC'ia 
ln T0atru. 

Int.r31re.'l în Ol'aş a;r!1vca l1in HISpoot mai {)\0{~i· 

deut.al, :11111 {>aa .. "<tăzi (''-UlJd v·onind dela gal' it , tr,n
bU(l Eit a.i1Ulgi.pC~nă la Tlrimarie >ea t'ă·ţi dai E-Oalrna 

că ai î'l1rtrat în oreş. 

Şi t r~mf{fOtnWwr(',;,l pe narC o prec'.()'n lzăm ,noi s' aiI' 
ta{"() fCfifl"to n'70,1' "şi <'11 pnţrină -cheltuială. Dar tre
bu{' ea piirint.ii Ql1ll{oului sa Vl'o..'l. s'o f~lleă. Bani s'arr 
gj:jt.;j uşor du!{'ă s'a.r î-n.fiinţa o comi~ic pentru Îll

fl'llm"eţ';lJl'oa Aroo11hli .dÎ11 nrişte oaJmooi prjecrlJuţ..i 
şi ~npl"~ioi fălră df'.(.c~bi fe ,d-e naţionalitate. 

Roi vom porzi""t.a mr:r(}u a ~rie d~re ru.gin'a 
('~lIre s-o ll<Ştorm~ t/)t ,mai groasă peste Amd iji YOIm 
hl/a fotognafii pe~'lU'i le vom rerproduce În ziarele 

ma'!'! J·in crup.ilJală şi dacă 'l'a fi nevoe şi în ('elo 
streino, 00 i'ă {mnofl;.';{·ă tO'll.tă lUllllea. .Aradlll lâaIre 

mooN'. 

)'lad Ţ p jll'.~. 
_-"p a .... .', . .....,., *"', _. 
Vizit<il d-lui Duca ]a dl. TitonL 

ROMA. (~ador). - D. Duca a făcut o viz'tă pre

sc<Hntelui Senatului Italian. dlui Titon,i cu care s'a în

tretinut foarte cordial D. lltvni i-a inapOiat vizita. 

Da, '})e ta:tăl-mou mi~l atdUiOOillll ,aminte glenw
tele lui C~tbr, Mă voooam .Î:l1toncâl1i&tl-!IDă ('IU IcI·tin
stll1 deh vftnlHoare, ne 'lmde v€1li·a să mă ia· rin 
totd('aun~ eu dLihiJOOa h1i de "tin ea!l, au~Îlam O'm
n('tu] neui1IUtal nrcl1lI'ilor ohibiteei, ttl1Ziam .şi gt.a
I>n1 lui şi CQI1'!Ul nesfâTşit ,de groon. 

ZădaT1llÎc îmi ~""tu'Pam urechile, Ipentrua pu
te.a ·adormi. Minroa, a('"llJm .plillă (le trecut, nu ~e 
lîl;.qa să fie .adol"mită,ci de;până atâwa 1nroMlrl tră
ite, cruri mii mimmau prin limpezimea, ;eu ~re 
le ,,-edeam. 

Abia en~ u.nan de-1lt'll'llc.i. Era ziua lui. )l)w.:1 
~nti:nsă dela un eapăt al i'tufr'aJ;eriei la {'olălaH.: 
toarte mdele '!;li Ţ)ridtfmi'i. I,ăTut~rii cântă lCâutooo 
Mtrâneşti. Unuil din .coŢlii 00 .scoollă şi îne.hină 
in flănătiMea hli. El fie ri,dieă. supăra't, ,de mult 
ce se 8Iileşte să nu :pară mioşcat, Îţ>i ia <pa.nrurru1: 
"Drag-ii iffi('i, 'Pilde bnnte v'am dat şi eu ~i i!ll'anl'a 
,'oa..qtră. Doa 'Dnlnmezeu" ... , .dar ouvânt~ i4R 
t()p~te îll l'llcriuni1e. caTe-i dau năvală din ochi. 
Atuooi mama se a'Pleacă peste ,dân18u'J şi,l sărurtă 
1ung în a'P1a11zo1e bu'turor şi în cântecul de u,l"ftl'e 

al lă\lIts;rtlol' ... 

Şi a<"llIID oe ,cl('parte erau toate! 
la p,jel~a(lrea ln.i) mo.'lIJ"tea 'tlU l'a lUi Hit numai 

pc o(lân;>'ua, -- iIllibihnl. ,du.". la groaŢlă î,lttr'Q zi de 
tOOJrnnti l'{\('e şip'l()iaa,.~ă, - elia 1nat cu ea tot 
rOO\t1l1 T1Qal11'uhLi nQSt rll , acum atât .de risiptt, 

)OIă întrobam~i llu-mi "pllteam ră'S!>1truoe, ce ne 
desll9;rţi-;;;e aşa şi pen/lu"'nre U11 veniam ~ă trăÎlm 
(',u toţii îm pre,nna , ou mama, î'tlgrijil~d'-o, aju-

~r<1!"ti. lH Ll,!11l':ll'ic l!)~:J. ~ 
- - - -- io-

Serbarea Revelionului. 
Serată dansantă dela "Central." SI 

Comitetul clubului civilo-mitit:tr român Jin Arad Î'J! 

a hotărit sa serbatoreaSCa seara revclionului in sala j.<I 

Loyuului dela hotel "Central", printr'un bal la care, 'd 
sa ia parte toat~l societatea românească. 

Reuşj'ra balului a fost· depl':nă atât prin aranjarea .. 
programului de dalllS, cât mai ales prin buna dispOZitie 
ce a domnit tot timpul În sală . 

Era o plăcere să privesti cât!) frumuseţ~ nea. 
mul nostru s'; cu câtă elegantă jucau. 

Păcat că sala a fost prea mică ş,J llU cadra cu toa
letele elegante din sală. 

Frumoasă impresie ne-a făcut faptul că balUl a 
început cu hora, simbolul Unir~i şi ca din programul ~. 

uc dans n'a lipsit "Ardelean a". 

Prea mult tango şi prea mult sh:mmy. 

Se putea repeta hora şi chiar ardeleana pentru că 
am vazut ca a fost jncală cu toată inima. 

(Il sala restaurantului, în timpul melSei di.,pozi\ia 
a ajulls la apogeu. 

Mii de scrpţntinc străbăteau sala În toa~e U;rec· 
tne. 

După luarea n1Cosci. publicul s'a reintors în sala 
de dans SL a petrecut până dimineata. j'JDEX. 

• ~ ar __ ."", eh, .. : ..... 

Regina Maria despre 
situatia din România. 

Intr'un 1lI1măr recent al reviste! engleze "Manche
Sicr Guard[an", a ap;lrut un articol semnat de M. S. 
Pagina Maria. asupra situaţiei din Romârfa, din care 
c,tra:c:em următoarele: • 

"Remânia a suferit mai muT! dintre toate statele, 
cari au avut războiu. Afară de aceasta a mai fost o 
Împrejurare. care a î1Ppiedfcat consolidarea României. 
Teritoriul si locuitorii României s'au Îndoit, şi ţara a· 
sta măr:tă stă şi azi Îtlcii sub patru feluri de admini
stratie. 

Avem nevoe numar do liniste, ca să ptttem face 
tara ncastră mare si tare. Dill Pllnct de vedere ~eo
grafic. pG1itic, economic şi etn!' c suntem un stat unitar 
dar afară de asta lllai suntem ·Si cea mai hORaiă ţară 
din Europa. plină de comori naturale. Ale noastre sunt 
~i gurile DlIn;lre;, ceeace dă putintă României de a 
deveni debuselll acestui râu. Întocmai cum Olanda şi 
Belgia au devenit debuşeuri la Rin şi Scheide. 

Pentru toatc ~estca însă trebnesc ban~ foarte 
multii bani. 

După exPtmerile melc. îşi incheie M. S. Regina ar· 
ticolul, nu VOr fi atâta de clare precum aşi fi doril. 
si dacă nu voi fi putut convinSl:e pe citCtorii mel\ să vă 
flduceti aminte, că chestiunile acestea nu cad in sfeli 
preocupărilor mele. Se J)oate, că niCi cuvântul meu 
nu a fost destul de convinditor, argumentele mele cu 

tiind·o. ~ eb\llui ('(e f'>1'B<m! D(lJT :nogl."eţYitt, or.M, mal 
tin IZ'Jial)ă, aveam $ll mă întorc lân.gă dânsa ~i să 
Înt{'pp 'a ro<'lădi fall fi ca~i DO!ll.<rt,re,· dă'l"wmoa<tă de 
sufhr<'a morţii. 

_. "A! e1n r e pe~te pu,ti'l1ţli" îmi ziooam rot 
QU. Şi ~q(llum p:ema.tuJ lui C~1,,*tor era gllll..~.l tăetttei 
melo d<,snădoe.idi ÎIII f.aţal"\lli'The'Î nC31mulrci. 

• 
A doua zi de dimin.eaţă n,ă tl"ez~te 3OO1,a.'} glas 

tângui.t.ol· al ,cân:eJ.111. :Mă îm~~ îmi iwu ~ 
din

L 

('\lin, două e.artm·şe din outia me-o.eî ~ ies Îl! 

O'llTte. 
- - (1~tor vim' aici! 
0a;.:OOr, oaro zălcnt;5i! tflată noapt(,>!a nemiţ'ICat, M 

S<'.oală aa nrin minuno şi mă u:nmează. 
Femeea. eare m '·a văznt şi crn':a l'll·ţ.e11('i\, ruge 

În mwătă,t1i,e plîmgfmd. 
- Olli>ft.o1' Vl'Jl' arkoie 
Ca:'\tor, ",e tÎi,ră~tp f'11 grollbate după mine rpană 

J.~ 111ai·d·am1l1 d(' peflte (]rU11l. A ici !'le cu1di pe ']Jll'T' 
ten ,nre:lptă. lfi'~ln,rl deF.CO'pel"it 100n1 Îl1imii. 

După 00 t;'a ifl.Ţ1r:h~~t., m'.am întors .aJCflI."ă ~ 
gonÎ t ,r}-e (li n ewl, am înt f·a1: în odae, 'am t,râ ntlt 
pu..';oOO ,pe pat. 

lTşa din .lrmptas'a ,d('.~~hif:. 1Ianua a 'î'nn~t 
1 fl{J dihni11.e ,~i T11'a {'111prin>1 în 'brrvţe. Pe .cea\laJl;tă 
I 11'ŞC a În'Îlllat ylarîa şi 1îi'l111,amâ11'doi slugi. de 

I 
ţl('f'te t.l"eiz0I'.i d~ ani în ('urt.ea n()\(1f.'it,1'n; - >ŞI Cil 

t.otii am plÎLll,g pe tUiCute 'mOI~rtCia lui (\al&tar, ~. 

1 

dl1('f'!l d.eparr.e - m~li ,departe, V1'Omea unor farl' 
ciri fL'pu,o:e lpnt'n1 totdea'llna. . 

I 1. Al. Brăte~~cu-l' oineşi' . 

~ 
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!\ll eiCCt. dar voinţa Mea, -' vointa britanică, tare. 
·:lfrânI3. care IIU ind'na niciodata spre. transancti
, - Q simt in Mine, in bratul Meu, în capul Meu. 
iunt in orice clipă gata să ma pun În serviciul pro4 
·,uJu; ~: al succesului. Vointa aceasta britanică am 

d .,s.o cu mine din An~lia in România. Acestei ţări 
a ·am inchinat toata ",:ata şi tot ce am, căci vreau s'o 
e,J tare. folositoare si recunoscută de toata lumea". 

:a 
ie 

a-

a 
ul 

INFORMA ŢIVNI. 
Sub scut de zăpadă. 

e/u:n/Sel()8lJ UNT. R()J/ASI. stnbi1iti 
tiI A I'n" î" rl/n;u! (III/ilHi 1.922. rari d.(}/,('sr să li-se 
:,:finţ('(j.';I'ă Cosrl În Ai//nul JJof(,z1l11N~, su.nt )'ngaţi 

Cg irl':isfe/lţâ. să 8(> ClHlIllţr }Jrr80Iw1, .'IrHt prin 

tt!l"fă Jioştală la ofieinl J)(l.rohia1, indt:când 111/

//irle. ornpaţiune{1, şi loc//inţa. A,~emM1('{t ,~tlnt rn

flaţi, să se lwunţp tOţl~ aceia, cari în ani1' pre.er
clenţi nu fost .scăpaţi CIt 'llederea. Rugi1m~ Î"llcă 
odată pe toţi cei. viz<l(i, să-şi ia a.cea...<>.tă 1n1:Că obo
,~('aIă, dici oficiul parohi{lZ nu dispU7M a,e 01',q(1-

lIele r1ecesa /'e,. pentru a ~face din an in a.n o eelrl

serÎ-ptie e:raciă a· credillcioşi7or. - Ofiei'ul pato
hial od. rom .. ~trada Emill('sclt 19a). 

• 

"Ul' r1 i !l{,r T :Ig-hla t t" an'lunţă d Ial('()Uxl'lUl din
tre KnlpP şi ,g-m'orn\l!l f',ry\'ietelor a fo..o:tt, senuna:t în 
11lZ'lffi'a ·acC'..eptăI1ii 'de qă:tre guvernul soyjeti(', a 
madifică.rll<>f }}.f()puse d-e Krtlp'p .. 

• 

Periectionnemcnt 
en fran~ais, anglais. 
allemand et rou
mai", application de 
la grammaire a la 
conversation, genie 
de la langue, sub
tilit~, finesse, surele 
dans )'ex p ressi o n 
Jean Goldberg Prof. 
des langues etrange~ 
res. Rue Eminescu 9. 

r ,1--

fUjlgi. marunti, multi şi harni~i se învălmăşesc, 

~,IJere far~, regret. mânghloasă şI: a looe. - Sunt -

'. marunti - ca nişte lacr:hne - sHspa-te ce sboară 

,'l'eşll:cia de pretutindeni in spre pământul omului 

,Jurerj. Pe c,irarea zllrilor, din golul inalt. ,fn calzi 

că I nl:t:. ca 11işte dulci vorbe şoPtite d:n taina marelui 

OI Ascaniu Crisan directorul liceulti; .. Moise Nj4 
coara", a plecat ieri sea"ră la Cluj pentru a lua parte 
la congresul profesorilor secundari, care Începe in z.iua 
de 16 c. • • 

;~llrin~. - acoperitor de humă. 
li. Oani,e:1J:. prinşi de senzatia bună a păcii. Înaintea4 

< ;:îcu(i. Pc ciir{lri bune~ ce şi le croesc in cm'oml alb 
:c· 

da 
X. 

• 

a, 
le· 
S. 

ne 

~le. 

: o 
iei. 
a· 

ini· 

ace 

)roa~pat asternut, Îşi dne grijile miirunte. din ~ân4 

'i in iramâllt:lri. Viata, doar frântmi, dintr'un basm, 

:e o Jmjntîre, Sl visuri, visuri. Hori de lumina. te 

Jtn:l îl") urmă şi te vreau in afarii de realitate. Nn 

. unde, nici nu prlcepi b'lle spre care zare curatit. 

;rea sii iesi din înţelesul - pe care l-ai pr:ns - al 

.:;!1i::l\rt de materfalism - co-i viaţa 1l1l:a şi a la 

"tuturora. E viaţa vremii nOastre. 

Da:, cum calci pe c~tifeaua de ar:~int, si te lasi 

~5 în mrejuri de fuhf. nu şti-i de ce îţi v'ne s;\ spui. 

;oar (le n'a:i ti in aceiasi c{trare din al.:l!!as drulll de 

:.r ti mai bine, ne pus de bine. 

Si - ajuns intr'un cuib cald de căm"n, cu mobile 

(re, conlurate slab, şi spălăcit în atmosfora de 11104 

olă _. nu vrei să ştii poate multe din câte trebue 

te preocupe. Gânduri: H2-va ii mâine, ce iţi lipseste 

eo- mă, şi ce it: cere viata încă. şi mult. Nu, ai vrea 

itar . simti că in spatele tău stau grijile meschine: de a 
ar~ 

unt 
: a 
I Si 

(,]. lemne În sobă. bani pentru hrană şi de Îmbrăci\4 

~le. Ai vrea ca orice rău, neajuns, suferintă 

:"aie taIşul. să-şi frângă as:;:utişul. 

Să te apropii În paşi de odihnă spre geam. 

s.1 4şj 

- e 
lrle ·e. Asta ai vrea mai bucuros. Să-ti anini braţul pe 

~~a albastră a cercevelii, ş.i cu och~i Înfipli În zarea 

ar· ,ii a n:nsorilor moi, să-ti dai darul de plâns pentru 
)rit. 
vă ~re $1 doruhti de a Iubi. 

rell 
meu 

cu 

mal 
să 

Sub pânza de zăpadă, I:ubirea îţi pare doar o În

ărtată lumină... ce. o amintire a florilor de Mai. 

:ît o umbră din noaptei, se Iasă atât de J.;reu golul 

~~~ În tine. 

Ai vrea cald să te mângăe peste dureri, în suilet 

de . :adă, <:a În drumul. de. toamnă lumjna de soare. -

dungile de noroi cum se prind fulR<i, si cum aleargă 

tltei 
wt ~ă şl moale mângăere, prin zare. povestea aIbă a 

':!ii, asa de mult. de bogată şi Încărcată de daruri, 

, te apropia, să te mângăe, să o dai - vrei partea de 

f.!:Jas 
llŞ"'J 

s În 

t, se 

fuge 

(>M.at 
<l\I1t.i! 

'.:re din trliire. 

Că-ti pare, - in lumea de ninsoare, ce acoperă 

'1ra $i lumina Si vremea, învăluindu-te in hlamidă 

mtlancoJre că nici odată nu ai iubit. e atâta 1ri-a.midâ 

,'t a râvni În dor adânc, cu sete, dragostea şi de om 

je vtată. Visător - ca fulgI! ce cad, - urmărind 
!tăJirea fubcHor; fără rost in viaţa fa. În drumul tău. 

incolţeste întrebarea, ce sparge pojghita de senti4 

'~taIistn. De ce ş! unde, e atât de larg. de bogat, 

:i~gul vieţii ce nu incape in traiul altora. in ÎmbII;'" 

'ea mllitora Ş.i În risipa atâtora, iar în casa ta şi 

,tru tine, din tot darul vl:eţi:i nu ajunge decât doar 

-zalia smulsă din dureri, si cu Îndurare. 

In cât ai vrea mereu să cadă zăpada şi să-ţi anini 

','irea in va!:111 prieten cu durerea veşn~că si ome4 

"'Că .. 
htr'una sa nin\l;ă, să te mângăe mereu. 

Credincioşii români de conleSlUnea greco-catolică 
din Arad, cari doresc să fie cercetati in ajunul Bobo
tez!"i să se al1ll11ţe la ofidul parohial (Strada Gojdu nr. 
3b). 

• 
Sapriimâna trecută s'a constituit în T'misoaril .,S04 

cictatea r.taliană de conversatie şi lectură". care ş;-a 
propus de a aduna toti itaEenii si pr'etcllii Italiei. cari 
cunosc limba. cu scopul de a flxcrsa conversaţ'ullea j_ 

taliana, a ceH ziarele ş: crlrti italiene rf: a strânge cât 
mai· mult relaţiile prietenesti eLI sora noastră \a~'n;L 

In acest scop se vor aduna memhr'i societ.ltii În fitoCaTe 
Miercuri seara la ora 9 În localul Clubului Lloyd. Ln 
copsd'uirea SocietatE s'a ales pres~dinte da onoare 
una g-elloral CiiivancsClll. preşedinte Cav. Cezare C04 
decca consulul Italie;. 

* 
Confratele nostru dr. Victor O'rend'i HOIllTllCnau. 

ziaiist $vah din Timisoara a fost decorat cu .. Bene 
j~lerenti" el. I. şi cu .. Coroana Romaniei" in ",radul de 
cavaler. 

fosta rcgllla a Mlliltelle~rulu'. Jl,ii!('na, va so,{ ZI

lele aceqea la Bel<:rad, eu aut0r:zarea I':uvernului jU4 
~()slav, spre a regula, În acord ~11 guvernul, situatia 
financiară a tastei dinastii a Munten( grului. 

• 
Pri"ll1a femeie imbr,lcat:i ca :n~'!:er de m;\rllla, a 

sosit la Liverpool. dup;i o căIăotorie de 5 luni in acea
stă functie, in Australia. Ea se l111rnc~te dşoara Yip:ct 
Drumond: (>.<;te strănepoată a regllld Victoria şi \<111. 

reată a institutului de ln~ineri ai marinei. Ea dor,:~;~ 

să iSi consacre toată viata pe mare. 

• 
Din Paris se anunţă că o misiune română COIllP:1S:î 

din dni~ ingineri Ionescu. şeful cotnulli<:atiunilor aen· 
ene din tară, si colonel Petrascu, Ins"tlli de căPltanu! 

Laurent, ataşat ,wrian pe lângă statele balcaJllcc, il '/

,jtal Jo: portul aerian Bourget, la.1,:ă j'ans. 

.. 
Colonia Macedo-Română În Sofia (Bulgaria) a tri

mis dlui 1. G. Grăd~şteanu presedintele soc. Macedo
Română următoarea telegramă: 

"Colonia română din Sofa js[ permite cu ocaz;a 
Anuhri-Notl să vă expMme călduroase felicitări urân
du-vă '3Jli muJtl. fericiti ca să conduceţi si in vJtor 
.~ocietatea ce cu on-oare o prezid:tti pentru bine.le Si 
;>ro"esd cauzei aromânesti". 

* 
ComHcllll Asociatiei corpului did~cr.c al şcoalelo< 

elc meserii din intreaga tară. Înştlintează pe membrii 
asociat'ei că con~resul dela 16 lanuar:e 1923. se amană 
pentru o dată, care H-se va comunica la tLlTlp. ' 

* 

.. 11 es,;.ap:el·o·' anl'llntli, că colOllOlu.l Piccio, ne
[!{"('('pttllwl i'ă fie .;.eflIJ ,aviaţi1l'nei. MussolilIll IŞl 

"a 3S1l1ma pefl-"qua:l sarcillk'l ·de ÎThalt lComisa.r al a
('e"tui ;<!'riyi'llin,. în Ic'aJ"e \1c'\ fi' ~"""""".Jat .de y' . .."'_ .... ,,\\ 111Z1, 
C:llh..;{'i')'t'\ ;11' d{' ~tat la intorne . 

rvloarlea lui Urban Iarnik. 
PR.AGA .. (Rador). - Urban lam']" profesor do fi

lnlo;:!ia rOl11ân,l la universitatea din Praga, a murit, 

in v iir:-:ttl de i5 :1!1i. Era un perfect cunoscător al lim
hei rtJlllane ş: un protagonist al amici tiei rom;Îl1o-ceho, 

l~(;nt'\l fealfzarca elre;~ a lucrat ioart::; stăruitor. 

_____ 1 .... e4~-_.~· .. __ ... ~n .. ~$_U_~~ .. ~ .. __ A_.~·"_. __ e •• ~. __ .l.'. 
"fELEGRAME. 

Demersul guvernului nostru la Budapesta. 
BeCl'1(fSTI, _. D, Mârzescu ministru de externe 

o Întrevedere cu reprezentanţii lli

şi :Wcei Antante, expunând acestora 

1J~JIl.:tul Je ycdert:, al Român;ei în chcsLa inc:dentelor 

dda frollt;·~r;:L si relativ la răspunsul guverl1ulwi un,;ar. 

It: c~rcuriic politice se confirmă ştirea, ca România s'a 

aJrc;;a; guvernelor d:n Mica Antantă, prin reprez-en

tanţii acestora. ca în înţelesul tratateJ.or de ali:lntă să 

se ataşcz(! demersului făcut de guvernul român la 811-
dJ.Pf.C"Ll. (Rador). 

• 
RfjCURESTI. - Guvernul a fost instiintat din Bu

dapesta, că minÎstml român fn Capitala Ungariei, d. 

Stftrcea a prezentat !tuvernuh~; unl1;ar demersuJ Mieei 

Antan:e. Nota a IU<lt-o in primire În numele guvernului 

Ill1gar, ministrul de justitie. Daruvâry. (Rador). 

Anglia e de acord cu Franta • 
U):"'T)RA. - Tn sedinta de ieri a Partidului Con

servator. secretarul de stat pentru afacerile extfll'ne a 

declarat că Între franţa Soi Angl~a nu există nici tllI 

desacoid in ce priveşte obligatiile Germaniei. Germa

nia, care in timpul rilzboiului a uzat de toate mijloa

cde m: :lrc dreptul să se plângă acum. (Rador). 

Prelungirea privilegiului Băncii Nationale 
BUCCREŞTj. - Guv-ernul va: preleTl'ta corpurilor 

lc';:[l:l"toare. in ,;itorul cel mai apropiat un proiect de 

l~\!e relativ la prelung'.rea privilc~iuluÎ Băncii Natio-

:laIc. Se proiectează prelungirea acestui pri .... ilegiu ril.nă 

5c anunţă din Draut că in cursul unei certe ivite 1 Il anul 1950. 

Prânz de gală în onoarea dlui Duca: in ziua de 8 Ianuur'-e intre Popa George alui ArÎna de I 
20 ani şi Betea Geors:-e alui Ioanaş de 20 ani. cel din4 -j 

d . J d I RO'vtA. - Astă seara are loc in localul legâtiunei tăi l-a ranit grav pe cel :n urmă cu un cutIt. an ar4 

meria a anchetat si a raportat cazul instanţelor supe- 1 Pl1lânc l:l1 prânz de gală urmat de o strălucită recel)

rioare. 1- tl;ine. la care vor lua parte d. Muss{)!ini, membrii ~u-
* 

In comuna Gur,ahont s'a înfiintat în ziua Je 14 c. 
o Rellniune a feme"lor române. E un pas frumos pentru 
o cât mai armonioasă conlucrare ale acelora car; poar
tă la inimă interrl'iele cuHurii noa<;tre naţionale. 

I verlllliu;. intreg corpul diplomatiC si m\.ombrii arfst04 
:. . 

craticÎ din Roma. 

'Hine d. Duca va primi pe reprezentantii pre~ei 

c;'rora le va bce declaraţiuni. 
d~ 

1Î elI 

('IilJ'tl 

farÎ' 

---------------------._----

osii Reiner absolventul scoalei mechanic~ de sfat pt. arta oTotoAgelor din Budapesta. Deposlt de ofOloa~ şi atelier 

pt. reparări precize. Arad, 8ulev. Re2ele Ferdinand (1. J6zsef tob.) 12. Pentru aur dau preţ urcat! 8a214 

/ 
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ŞTI RIT E A T R ALE. 1 se~c. B()b~~'. şi Voss. cari stiau efi tfilharlll m;(ioallclor l' No. G. 7353-1922. 
I are o r;m<l \Il fata şi aveau $i nUlllcrli b:lIlclJo~clor, îl P b 1" d 1" . 
1 dan dc ui'mă $i 130hby pune mâlla po tâlhar. Insa ex. ; U lcaflUne ·2 lCItaţle. 

Re ~ertoriul săptă min~i. 
~f,~HTI: ,,&du('ătOl'ul" (Ab, A). 
.\ll<.Hl'~!lU: ,,~,dn'r:ătol'1l1" (Ah. 13.) 
.J01: Nu e 'l'epl'CZellt,aţ,ie. 
Vr~EIU: JH~l'tin0U: "H('g-iml Cial'dac;'lllui", 

seara:, ,.H.egiTlla KO!J,ţ,ii"pl'cmioră (Ah, C'.) 
SA?\IBATA: "H(>giTIiu Nopţ.ii" (Al). A). 
DUMINECA: Matineu: "Rip \'ou Vink]('''; 

f'oea-11il "R-egin,a Nopţii" (Ab, 15). ' 

1 p:r;l ~i armistiţiul dintre Bobby şi \'oss si cola \'rCa să j Pe baza de~isului al }udec~toriei de Oco 
I d';!E;[t pe Voos. Acesta, Îns,!. deşi ajllns in cur,.,,, ste- 1 l1ra9 No ~~e mat sus ~upnnse 111 favo~rea II]' 
! lei ,:e varieteu Malle!. scap;1 ~i de Bohby ~' Je poliţia ! T'idna socldate (~e aS19urare .col1tr~ lUi pentr. 

d
' 1 (' C I' suma de 2806 Lei 84 b. capItal SI acceSOfl" 
Il lCllova. . . . Interese 5"10 dela 10 Septembne 1921. Spese • ! staverite de prezent 111 355 Lei 15 b. Mobile! 

PACATl:LE Gl?ANDOMAI\[cl dr,amă in S I pretuit~ În 150.9 Lei ~e vo: vinde Ia licitaţie i 
• ." . f'if(1d stwc!a Csernovlts Peter No 24 În zi" 

~tctc ]TI _16---17 lanuan,e W1 Ur~lHa. Laurc1t\! Q,t: ~ de 16 Inm1C1rie 1923 d rn. la oreie 2: lidtai' 
, r' aTtlsta mare, dar dm ~rr111J tIC (Cl1Ul1t ... la tlrta t aceasta să defige şi în favorul alor Cassa ~ 

. 1Larti şi ~rel'll'llr,i (lna Po(}r \'a .J·ll"<l '1: ~ , 1 ti 111('<1 J
q
'anl;-; """1' '11,:-'1 Q~ 1 - 1)" 1 l1l pu .~'~'- , ca Srl fie. OO);.at<'i. I<1n~â dl.axt:\vc'ill. Mai târziu H l' )ăstrmc Valea crişului Victoria G)rarqy Vkto. 

Il.l u "''', • " •• >t.'t Het\t.I),ru [e llnnnk 1" ,~~ . . ~. v' 1 t't t I ~,'. .,' r '" l'olock.· . 111Sa' il cu m}I'{J~w,rul Char~e.s. BaITbat'u'l o alunR<t. i na .ns I U (. e cre:,(llt ŞI economll, Gyurlwvi I 
I Soţia rui Charlcs de~'Coperil11d că soţu) o Îm':11,i: Jvlana, Cast1 de pastrare centrală I1rad, Ca~: 

.. tI"ttII • ..., de e' "1'7 IU $'AW",~ , • ' de păstrare civilă în l1rad C"t ŢI' 1 If \v' - - .- ! divoj"tearlă şi J)\~nându-se în h:unl'ca într~pr;ndc· : ." , ~ ,~~I r~m ~ l( o , \te 
B URS A. I " '" ." : . .' Carol ŞI Othalml Elso Tal{orehpenztar. 2 ' 

" ' . ' reI "Bratu& Aparatu,r cu Maxwel1 l11~elatu! duce I llrad, la 27 Decemvrie 1922. 
,ZORICH, 16. Jal~u~rle. - TksLl'k!cllil, ~ ;',~rl;n 1 ~a ruină ne Cades, 0<1 re l.nt::ePU $<'1 facă '~urtc şi l G I 

rl~4s15, New-Vorr. 5.,0;,0, L~ll(.lra Z4i\li, i tII:> ,i'l(";, 1':-:1- • fetei Laurettci. Charles se ~inhCid,c, Laurett-e se ! ex~c~ ~r.U~IG, 
... a 1520, BuJal'esta OO'?C):,I), Bt:I;.:.ad 5~n,'" ,trş')\': il I lL\stluz'iOl1Qa,Z(L ş:t tot norocul e ca fa la Sia se p03Jte 1 e~ 
U026250,~ V'ena.oH015. coroall.e stal11;j/!'~T.~ Oi,O.76, 1lî1~lrrt.'lI după bog{}dln~:,t11 ei J.ld:, I !I .. ~ ........ ~.,.. .. ~ ... ~ ..... ..e~""1 

_ BUCUf{ES rr, 16 Ianuane, -~ Ill.;~:,dc,.ea. ~. Pa:'is I _ I ". 
12~2, Londra 842, New-York 1,Z, ltd.a H9;~, E!vetia 1 
-4?5 P -18 V' 26- p ,f(cda;:;to,r responsabil: LAURENTIU LUCA, I Cel1- f l· ŞI· ra""Spa-ndl"t-t 
,~ _, raga ~, lena /5, oeri>l 175, Bml<l.]Jcsra I . ., 

675. ,~' V_alutc: Măr~'. 220~2:?!, !~~" 1,23. 125, ,itltltl i Cr:NZCr~AT: Dr, r.~Ar\COVJCI. ,Ii ' 
stcrhlll 83~-S40. franc. franCC~1 I:b:, ,-le!;Jl, frmlCI cl- I ~ ".. ~. - ' SOLID J\RITATEA~ 
"eticni 33-.14, lire R8S~,RI)O, drachalc 210--223 d;nari ! f).8.e •• ·~e8~~.*~$t.~ , " Ci , t ~ ... _._.. ~~ __ ~..-~,Y""~ ... ..,....~.....,. .. ""'-~,.~.,-.......-"...~ ___ ..,.~.,.._.::;. 

19$--205, dolall: lR2~182S0, 11 a po!cnl1 , 63U~6.3;;, cllr- '1 
auslriace Z7~28, coroanc 1l1ag;!Jla,',; 725 - -75[1, ,(1~ol; 

î 
511)~515. marci poloneze 1001 l~l. I A apărut: __ _ ' __. u"" I ~~~~~ ~)I~:"!~il)""~;ţi' .;:,;. -~n~~lIl\'!!I!n:I"i --

CINEM A . ~:rs:~:r~~~saS:b:~~l~~:3 C~t~~li~o~:~~!:~~~ I-··· .. ··~·: .. ~:::::-::---. 
OMUL fĂIV\ NUMI:. Partea Y. \imlll'ej nen~i • Casele din Strada Sava Raicu No,65, 

Bucureşti). Pretul L~l 10, Se află de vânzare f 
dc fer, în 15-16 Ianuarie în •. ApQ!ln". ! 

la Ll'bra~rl'a "Con· cordl'a~ Ar~d. 1 ; (ioana nchw:ă se comillu:\ dup;[ P,;.l În ~::al1~a. • v , ~ i : Inform<lţiuni 
-

m,de Pol scapa ca toreador. Insa u;w: din!".: ortacii t ; 
săi dela mine il descoperă si-! iefneştc. al):: dispare " ~.~_~~~ .... n.--~--=--P~ • : i la p r o ţl ri e t Of, Stl'ada Lae Bama No.3 
Cll milioanele la Gcnova, unele fi~llTează ca print rll- 8Ir>io\~.a$~.~.~~. ".Q;~~: ~';.~.~~~iA I ... -=--------............... . • ~J'i!l*'W~'0lW ~'.t!IIl''lrIlr7u .. _~~.., ti'Mii. r' """",...,... UE 

------------------------------------------------------ -----
.:;;;.-""'-~;~M 1'.,.,)<""~~'""',."..t,c""' .... ---... ,'·"":iI';"'~,...· v"""'-'I='......",,.,_p'~.~'-..,.p~'.~.-. ......... ~ .. - ~ - - - - - •••••••• l"g.""'" <~7$,''''';<C1f'''9'',.~ •• -",~'.; _".." ."'-.'~".;." '''~', .jţi::,:'4"~''l,''>e::J;~ .. T;' '. "',. _.,.,,!,'" ""'l'Y·-;''''' ... ·'''nf'/: ~ ., p - - .. - ~ - 'II .. t" OII •• ". a" •• lIIallll .I!I"U ••• 8 ........... .. 
~~~~ __ JC-, >u~ "'~~".,,~~~;;-."-:::....{;:..::-.:;.~~L.:~-.-~_~_~r.;,:.>.~ k.~.~~:" ~~r·>~·~1.~1:.;,.'<1:~~·f!.:~~~-;~.~'l~~:r1'_; ~...-_ .:..;T;- ~::~<"'" _ ~ ______________________ .... 

m ~ a, ~ Er] • r ~"n "'1' ~ : a 1-N": 'i~t\\l -J- Fr- 1 ~ I ! "VICTOltIA" 
~ o v~! 
~ ~l · 

INSTI1'U r DE CREDIT SI ECONOJIII , 
CENTRAT..iA: ARAD (ROIlIANIAJ. 

~ ("(:".', I~:. ! ~ ~ \1') il': 
~ ~ ~ 1$ ., ,- ., .. 

SUCURSALE: IN CHIŞINEU, SIRlA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNlA). 

IN CASELE PROPRII. 

• " 

SE PRIMESC ce Plt ETURILE . , 
CELE IlAI AV.A.NTA.JOASE LA 

SOLIDi\RITATEA 
ARAD, STRA1)A. R01IA.NULUI la. 

" II 
. . 
• • • II .. • • .. 
• • lE 
II 

---------------------------
Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lej, 
Depuneri spre fructificare: 80,000,000 Lei, djn 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

..,. RAMURI DE OPERAŢIUNI. 
: ---.. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: Â.cordă: Imprumuturi cambiale . 
: "hi potecare. 
: "de lombard (pe gaj de efede~1 
: financiază intreprinderi industriale comerciale şj i 

: agricole. ' 
: Cumpără şi vinde monede străine (DolIari Mărci. 
: Lire, franci şi alte valute), ' 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în 
: cont curent 
: . Pri~eşte bani din America ca depuneri, ori pentru 
: mmanuare partidelor in Tară. ; 
: Efeptueşte comisiuni primite din America În afa-
~ cenle emjg-rantilor. 
: Are legatură de cont curent cu toate băncile din 
: Ţară Şt străinătate. 
• 
: ~--------------------------------------------••••••••••••••••••••••••••••••• A •• aY ••• 8.M •••••• ••• --Tlpoirrafia "CONCORDIA" Anud. 
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