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Rostul, nostru. 
~'Il Ollll zioc <3iClevwrul, ,dail' "atln splHne, ,l"O'!;tnl 

:,LJr bUlni, al1 oolor aleşi, all lCetlur Vdc'a']i. Nu. ln
)ma rÎllpnitori, î:n silinţc Ispre tot 'mai lll!l'lgi 

~:'!J .de :rn'u'rueă, 'noi a \X'r1l1 lx1t>tulll 'OHIllK'll1Ji lor I0wri 
.1. ,În 'mumdi, în d'lltD'l~ii ~i în Ir!u,;pt;\lliderj. Mun
do mn cU! puak "p1'-l1,l 'mlllttc FlCă,d(!ri. ,d'ar t'\l î'11-

,g ,stJlf11etul ,dat 'mJJei {'UlIlZC db-~t('şt.i, Dat.orii, e,Hi 
ilut,eri PIli ti'nle şi {"U Li 1(>, 00 t.l",ec Irop(ldeşi 'as

,,1 prea IlTIlultc, gri,j ile vieţ:ii,sunt pl~oa Im~lJfI 

j ;!.YOIt măcll/' 'niiid!Pj,do(.lll, l'ă ~(1 nlln 'plăt,i pe de.-
~:I, Şi ra,srru n,deri. Hi"ii~pnndel~i ,di UitI/" a'C(>1e, !Cari 

,'0 pot jutSt,ifi,C'a 'pe dC'lp]jjll, Ich'r pe ('a,ne in ifu~il. 
'.iti·Înţei llC ,ai ~ntot,dl{'l~lma, ,şi pe.,,1tc ;illl"dif('.roll~a 

'~ot()nii to intâ!ll~pi n.u. .IHOfOll j,!! t'l'l·hă1 toar-e: eo 
făK'ut, bltn În silinţe .şi folosito!' Î1n hiilrnicie 

:It ru rui tăi. 

Cu alCootc f1xpHI(.'iiri, 'ne ,l';Ullltt.ll\ \(l(l(~i pnil1tea 

:li.se C'llwilllC, i'ntll"U C\ădli'!'1(la 'pe haze aldil llC'. 

!:;,-e În păllTli'wtul străII11O~e,,1C. a i(u'ii 'lloOtllÎ, li 

ii polit.ioo. Fiil1\d~'ă o ţ.uin'i am 'al\'u'I: ,şi pllnă a
l!. FI'a Iim l,u\Itl('laa;"pil'a\,j il~)r nvastr<" ora în 
!ldul \l~su/]'li'lor 'HOa<>ltr(>. N l'llIpă:pat, {'.c1(~a;ee am 
'( în zi kile de man'i !11:1id(~.idi. Ur'a maifnlitlL()S, 

~ nu .m3ii bun, oa eomU('e l'n:dedil' 'alll t'âşt,igat. 

"'la. elia visUil crori!(~, ':1Jl'i rI'\"om r{'a! i t'al,c·a. 
l{.ealitfX1;(:..t. fn o(lr~. TlJlIi ÎII1t()t,!leulIllia pOli ,~1 

':llle să lCall~i ·iil'UI1l111',;eţea Illiei 01 ien. ,dar ,\'ă,l'l{~ia 

,t,loa:n.JIIa t:rohu()şă-i ,(Vai snfktH~ldil!l tillle,ca 
'e flllprunmt.i şi Îlllfăţiş<lrn:\ f:rl1111o~uhli ,şi cu
"'!lill Imo.rla,v'ul'iIol'. Căei tlialeii ("('{';u('o ~ n ulIl1e-

. '.j3ul mJSt11l1 nat,iiOl1l,l'I, 's'31r fi Î,nf:'lpt.nit aew"a 

/() pt~lOa.c de ali 1', 1':11 bteb-;u!2: nCi'Tlai pnl11cnit şi 
,',e rnu,lt,umir,i!('co 'nil lC-'lliIU lIlc/'itat, p\'~n 'mun-

:ic·ar fi ,dlat o {,tlt~l'Il1ă şi glol'i(J,L"ă 'UllJl'e.dIă, din
,ln,'~eput chiar, ,- a.sla aiI' fi ±'U,'lt t'ofHlte î.mbn
:~t;)l', Dcur nu Jlle-~lIl' .f1i ot..'opla;,it 1a.~L de bU!l1, 'ca 

IN CUŞCA LEULUI. 
Câmpia ce tSlC intinde dfLn jos de BrM'la, de 

n/!'u.l Dum(trii, p,in.ă departe, dt 'poate cu:prin
ochiuii In zare, ,părea o mare nesf~irşiaă. c,c-şi 
i:na fără ,atStâmp~lr valuri:le: roşi,i În lumna all
: a unei zjJ\e dje toumnă, 
[~tre..:lIga divizilC de ca.vaVcrie 'trecea Dun1i-

Era o Înacrcarc grea de pre~~\:ti<re de război, 
'!lte de inoepCll'ctJI madbor manevre res;a\e. 
l de tunICi ro~ji, sto~ule,t<:le colorate f;11f[t
,,~ n~şte a,rt[lli de fhutl~re în vârful \imei 'lor, 
ii;U:,eau lJoată câtmpia intr·"ll'.ţt \':<"111 de flori de 
,; oe sc m!Hidea. 1n. fuflarea vântullb' de ,pe ma
; "pei, 

Dunărea. lată în locul acela, Î~' m,lna la va'c 
"rile salle reci şi hdliburl

, Şalue mici, repezi, 
:1Când În !iodot n!bur,l şi fum poj coşu rne Îne' 
,:r, se î"ncrucişau diela un mal la altul. 

In urma 10.{' Înhăma!le Se târ-aill ~re{lae cia
,~I }oase şi late, nişte poduri Ulmbl5.toare. încăr
::c cu oa\meni. 'caii şi furg"'}.al~e· ,p>~ ne. In vuetul 
~l11urit de Zg'O'IDOt)e Si gt):~ISllr:1. comeT1z:i}e de ca
,rie d'e 'pe mal1ulrl se 'alun 'au ritsunând în ac·e:las 
)r::u ccl,c d::: madnii de 11~ arp;i: pentru dcscă-
~'e .. , c~iih \m~lt1il ... vira... mnJa .. Ş,j tropotul 
,r,zâng-ăn,!'tlj1· s5h~Hlor, hllfnttd'j che~oane!or, 
': 1k:u sfiip;îh_l elbumlui scăpat dela d.ldăr le 
;:ehr, Sic amc~'teC,!'l1 l'la un J,r)oC în freamăttlJl lle
"U~it ~~ mll1tim~i în misoatre. 
,CaA" Întn:nl PC Va~e tremurând, Cu ur,cchile 
ctfe.nin~ind, Olt ,pasii oosi~uri, slll'-rI'ţjţi de ZI1:O· 
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('C)Itl'llTIi t.~lfte \fIe lea,borioilşă !llătdil'j riie, 'ne vom uill,i 

('II. tot.i,i ldhrăfdlui'll'ţc:le, în două sr~opU'r.i: A 'nc Plri-
i~ meni, îIlăun~tl'lI, suiilo(lt1ul, o;li 'a m: pli"it·i, în' arf111,ă 
i ,purtea 00 IllO ravin.e l(Xm.trihu~i.i &<1 membri ai ,so-
I . ~ .. 
! Pletatll. I 

I bl ,alCe:,;oo d~)uă el i I'(i('\.ii me yqlll ni'zui, .fii'Il,duă 
BCr:~nţele {le 'ne ,st'au i'll1laţ.ă, llJO "uiat Isab\'wt0ltro. 

I Intr'o lUlllle de HaJmsar.i hră1plhl'Oţli, de neciut\.tiţi 
l~pa(,ll 1'.1 tOl' i. ~i jd'O l'M'lI itr~r,i 'a i IUIllJl"ll!l'lI,i rîmj,i tor, 
-- ce {cwmează o rea+itlt11e ,(llll'tirua.Ră. po"te 'mOS
ehi'nă'riiLe lJoliti'l1l:1i ,do p:l!l'tid, în adhrH .(!oe,!Dzim
cuie oari 'nu \dl~C la 'llimi(\ fjilbCkă, p,rooum ,,'a 
do,jedi!t În atât0,1 cazuri, inşi.şipropovâdu'torii 

înu:Li'ltta'şi, mu ,crl'led în elo şi 'llU 10 J::Mpectă, - şi 

il:f'1ia e rea bi,tlatf"!\ (>f" .1'('"\'(jhă, !Ill()i vom o('irede Î'Il bu

niitatl(';l lIl'll'lll'ii .şi în fl'l~mtlt."eţ.0l1 opcl'~i petnt,I'u 
ob.~'te. ~ c Îll(lilrj iUIl wstfel în tt,rOtli n ţ.e străblllile 

di Il \".f{llImri ~âm;d Î;n:că ISC ONtlk,a in 'lllpl)"t()htui 

'TlI un~(\i i 'df"s,i IlItm-o;:;ate Şii i'n vil1\ţa i!:<uf!.etolliseu, Sli

pt'1' [onril 'IIHwd(nli i lOT dlO af<L{\e ri Vel'(h,\~. 

\'C)lll ,k\'l~,a, prin ,a('(îa:~ta. pl)l'ajul tde-a ·Ile in
,'ing'c (l,i~g1l9tJt11 ,ee ne ('I()pLc:;;,r'.~te. V Olll gi"L!'>i. al~t

f,pl <!rr.I,(,'Xyst-tl<! >l'!Q ,,,,ii 'Ile ('alăillzx~il5ca ,şi YOI1!l căut,a 

r.c'a1.itlwt(1<1'. Velln 1I!11l'OpiH-o. Nu pentJru .a ne {'on

'npi În ea. 11JII('i pontl'ua-o sfida. Ci spre a.o tflallS 

fi']'IlJ.ll Îill.1.r'O \'iat,a hună. ']ll':ill!cio'alsă ,şi dăt[tki,1r:-e 

de .pllteri. POJllttl'lU ~:ei bu'ni, ~c:ei mll'lleiTlJlri, 'l'Ol 

()reaton. 

rn lllOHWU'l'i \'OJn eel'e l:oluHotiul oeLor bun i, 
\':I]',i tw'bu,e să fie mai mlll1~i şi unai till<rj ,d'>'[·itt leei 
răi, fji,nl!l'ă p,n.ielt Ide lhil(lvă.' ,şi 'ue '"uft~ri'lItă Of,lo 

a 101'. PentWtt fpol,iLiK'ă, VUlII ,SCUI1tll0J1i ,il1 adi"~n{'\u:l 

\':pt,i i noa~~l'O de 'l)()[lO'r pon t,nl .a~i '",mu.lge, ilHi 

'jH·i']H'I]lii:f~]ple. In \'.i~1ţ,a 6<X'ialii. vom ,('.ăut'3 să 

rihlm~Ldim altate Iloni, din S'Uldori' şi din sufe
rinţâ: abta·r.~ de pace şi ncntrUi lu!}ta l:ultura,Iă 
:;;i, în măI1'll1IlIohiu, !Să dăm <.ll)(),i ,toate wce:;tc rea-

m~)tli;l cc-,f H11:can ~njJi:t0'i'~ Ik,lr r,"! POdCI11Ua de lemn 
'cu '1cg-ătUll1 de fer. Indl3:tă .ce vasu~ se dcslipea u
sor de mal, -caii, îm~hesuiti în rândlllri, ca sardc
lde. În cutile,se strân~eaLL în:flora'ti de llCgă11area 
vasUlkui; cllprlivirHe rat<llCrte Ilrmi"i:ria.u să ~rindă 
luciul aJPe' Îm.pim?,'ându-se unul într'altul. 

Ofiterii îndemnau pe sdidati ca să-şi 1l1âm~a.;e 
caii, linişfrudu-i pâ/uă re V\UISUJ. <l\jungjea la, ce.lă
k1l1t mal; se opriac'o izbitură scurtă în debarx::a
der si caftj leşia11I sihrăind, frământându-se până 
c~ simti au pămânh'l sUlb <copitc~e 11or, 

Escadroane}e ,se formau pe tma!\ după trecere; 
Î11c,l 1 eca;u, se Înoheia regimentll'l şi pleC3u În pas 
dam.nl pe şosealltl a\bă, răsco1ind nouri de IJraf, 
La cel din 'urmă tl"atnsport, un cal nărăvaş, 
arundndcu pilcioaTe!e d!edin<a!f.'oi, rupse bariera 
vasUlIu:i. OJ/:i ociluj'iti, sperL':l.ti, ÎrlQe.N~ră a se mişca; 
111 Înv'f;lhnăşcal~a 'oa~ew .înci~l.sese, un cal mare 
ne~ru, dint.r'o săritură, se prăvr~l,i În vaduri. Ctl- ' 
rctlfu! repe-de îl mână .spre i'l3lrS(; calul zăpăcit 
de api\, în ,line d.e a înota spre mal, mergea către 
adânc, t.nt În ~Pr{', mUllOCUl a:pe'i, Atund', un mari
!l~r,:are t:i1~,e.::lI cârmal,a \1/?IS. ~ 'aruncă deadută 
în ~:flă imhrika t ewn se gă~ia, O clipă nu se mai 
v~\im în l~ocul unde ~ări:sc ofl:ât o ferie de cerCuri 
care ~'c lărg'e'au pe ~lIp'rahta apei ~ mfri departe 
printre valuri apăiru omtilltlmlându-se înot. 

Toată hr:mea pc m~llklliri u,rrnărea; cu groază 
ee,1e d'Dll'3 pu,netc neg-re Y1.ne se zăria,\l săIUIlid în 
drt1mul lDr la va 'Je În SC\l'rgerea repede a cu
renfulhli. Ml'ri:na'ful înotând voinkeşte ajunse oa
ltfl! 11 lncol)U siH m,le in ,<:pre mal. In locul acela 
tărml~! era Înalt. Salut obosH. sforăind Pc nările 
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\iz;lr i , În ,p~îstr,are, ca ,patrimu11iu de "ee' şi bun 
Înid(1:'JI nwt i Li 1, :lC'eltdatş 'Su11lt·t. 'Clincare lc \'Olll d()
bh~di: Suflet-nI român()~c. 

Chez.l:;ie, pontl'u în,dE<plliniroa 1ll'(..;;tC)[' d,lt~)l',ii, 

să n,(' fie l'oÎITlr\'iel·('a \''OOh ilul' cnedli nţo In muncă, 
şi reimprol;·;păta1r(xt, ftlră î,ntîwrzie-rc :;;i in orioo 0-
>CUZte, a IOOO,l!C'C ur(,hlhe să fie 'mllilidri~l 1l1()1li'tră de 
'Popor, Olt OORt UI~lre: Virtuţile iOOtiiteno.";'ti. -+-:V, ........... a ... • ... .. se ... 

Comunicat Oficial. 
('01l1~\ln,dwmelltlll 'trupelor de vc",t a {'om:ulnieat 

J>refc[C,tu,l'ii j t1\do~ult1li. Icii pnin J U'l'lw)lllil COIn''li-
1iului de mllIlJişt,r,j din 12 lan'IMn'ie ",,'a Iwtăriit lă:l'
gil'lC<3 stănii c!"C!l$0(],i'lt pc .front-ioria trJ.e vrnf. p~l.'llă 
la lâUlia ~c t.N.'tI:€ l-'J\rin ~i~lwtllll-~hll'lllltllm'(""'\l'}ui
])cj-Ap:rhi:chlr-]<'oldioara Hăl.b()(~li - A iuti -
Teinş-Alba - 1 lulia;--Pettn'!(},;;en i. Toate '9JcO-'lk Ilo
c:hlitiiti 'indn,siv apoi (·J"O<1.,,;ta Canpa.ti'lor pil;ll~ la 
Verojoro\1a exc1asiv. ' 

Prin ummme 7..vll'a ~tih'ii r1l' ,a:"l(':IH'h fi inl1Î es .. 
tillti'ă a..,;nlH'1t în.r.l'Pg:ului teritol'iu 'al ÎU'lkţ.nlul Il()

~t,rll, ()ril'e fapt:1 În·dl"{'pbl,ti'i e .. ,ntl':L· t-;igul',anţ.ci 
t-ltaI111'ui şi orice lud ·11 i'I't\(,t 1-1au ilmlil'od ,~\;ltre al' 
in't'CI'C'il ,,;ii turburo {m(l~i'IH'll ~j liJlÎ";>t{i;t jlllI111j('ă, \'a 
eit,dca 'sub C'Oa mai g'roa .inri,;.dil~tinnc >nli\i.tl1r~l. 

i\cc<wd'<l nn l'til,njenoşt0 În,lnl nimie (1;1 popn-
1aţjlll1Ca 'l\iI'cstu'i jmh·t "il'şi \';j,,j·ă de ot'lIpa\i\;mile 
luI' zilnitlIC in 11lOtl pa";'llic Ş1 liniştit, 

Prcf('~tltl jmleţului şi OJ'iL;.ulll,i AI'[I,\1. 

l'ltsp('('1".i...lr genCt1al ;!'(!!H,' 11 i:"\ l'nti \":, 

(~;;) IOX GEOHUESCU. 

Se-erouar: ($s) O. S. f;L\N IHtU •. 

..... ~""·'a .... .." ,; 
Un împrumut de una sută milioane 

franci francezi. 

• 

RUCUREŞTI. - Ziarele an\l1ită Ca III urim-a 
;ntcrv~UJtid gl!lvert1uhri ncv,stru, ~uvcrnltl francez 
a Vllt1t RO'tl1~ini,ei un Împrumut de () Suta miÎioRne 
franci. - (Radar.) 

Ia'rgi c.l0~~.chise, Înccrcă să ridke malul. Se opjngî 
Înfi;?;ânuu-şi 'pido~'.rd:e c!ie din:ainte, pe, când tru
pull îi svâcnia înitr'un tremUr nervos, dIa,. ma'lul 
IH~sigur se p'răbu~i În apă. 

Omlrtl; şi <:ahll nu se mw văZlUră o clipă. Mai 
dcpa:rttela vat~ se ivi,ră din nou cele doua pUI~cte 
negre Icari se a,prol)iau unul de aJltul. 

Marrna;rull zbatându-se printre valur;', ,aj llnSe 
calul şi, înotând in picioare, Îşi .desfăcu dela brâll 
cnţi.tUlls:ă.u de g.albier; ,se aful1lhl pe suh lmrta ca~ 
lulLjl şi !z\).uti s~H ,talC .ohing.a. Calul,u')lI,r;::t. o 'iuă 
lI1ainepede spr-e, ţă'rm,~,e apinli Î11lcă. od~tă sa,i-
iându-şi trupul Ş:Î se ridiciî pe mrul. . 

RămăscSle a<5\a .câtva timrp, ud ~, teapăn\ Slt

fhlllld Kreu, au nari1e tremurătolUtre, !)e c.ll1d aM 
se sCurgea Pe ooada ş.i ooama-ilinse, . 

Generalul, un bătrân ftmmo..o; cu favorite albe, 
c:arc stân,d răzămat În sabie ur1tnăr ise toailrl În
'~imp'!(lrc,a, 'SlCOa~ ohârfl e d~ douăzeci de l.ei şi 
i-o d.eqe ma,rina'rului ce gâfâia Jeoall:;că de apă. 

-- Să sco:ată ,~ticta llhOO de coniac din coburi 
~,' să i-se dea trei1păhărute băia,.tuLui ca să se În
călz~ască. 

Toti Eî.udatt Îndrăzneala mărin~rul'tll. Si de
sPl',e ÎnhttllpLnrea aL<;ta, au vorbit până târziu sea· 
l'a ofiielh Şi srl1dill\Îi divizionulu. r:~1l1as pes-te 
l1\Oa!ptc În GhOL'C't. 

Cfm:'uma lui Domnul Eleft':.'rie, de PC m'adll} 
Duni"lrjf, era p]i.lltă de :rume. T{}::\te me~Y~lc erau 
prinse de ci:ll'~IT'eti ~, marinl<1Jri. O Înfrătir~ gene
rală Întro fortt'le de uscaft Ş:'cde de apă. NC~ll' 
:;t{)ru,l n'revăzllsc af,IiClerea şi c'o s(~ptăm;.\nă Îna-

Ppetiul unui e:x:.eD1plap 1 LfE"U 50 ba.ni. 

•• 
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BOTEZUL. 
SPI'(' mnj:l!j'ntă ;totll1lai maT(' 
Pp .Tin,('I,m <un T('-\ll botnat: 
A 1 iiitll'l"ea te-ai a~~t 
J>e 'toţi ~l~pi ("(~ ,dcpli~-,rzal'e 
S 'l1!U lepă,dat. 

Dll/f K'lerul s'a .da<;c,hlt'\ cllO-od!a1iî. 
tiin pol'1Vl11iool Ici irn el eşi: 
.. E Ifi1~1 meu, II YQj iubi; 
.,E} ·Wl. râ.miime fă'l'ă ,piatil, 
"YIU !mîmt1ui !" 

T e·a but E'za t Bot€'zl1 toruJ. 
Oi eu, {'l1nd mii.nj]c ~mi fl'umg-. 
P<l 'CarpUJl Tău întll"lHllastTâng 
~I ~i lalcrămi: Te b.::JItj(Iază dorul 
Cu ea re pl~Î\n,g, 

TOT TU. 
Tot Il"O (> bum i,n 111111(' 

E prim Tine 
St.ră.!!ucitor IiSUS. 

OI·j,('C li -a,~d'll 
Nu-i ,ihl1r ,f1lim avuţi1ei ,mea. 
(Stf'l T,t rui ffl"-t '3\('01 '"'re<l pUC" 
fo'ăiltll'\Jnţ.ă rodllj,eă 'n ogO'l" 
Şi D<gOJ'u1 'ni hH1l'at. 
T,arC'â'lN{ ee\"a Pl1 Ti-<lln miu" 
Afnc.t un .da!' (1C Tu Ti-<lll dRt, 
Tot Tu Isus, 

8frfa1l 1, N('niţc,~(,II. 

,t.· ....... 

Intre idealism şi idealizare. 
... 

Din câte oonoopţ,ii g'1'(>şj te lt Ir,ă~t'\ll'na:t, Tazho<
in1. ('are ]}{"'Îl8.f('lJe. Î,*iaY\'C şi partoa bumă a fnl-t.n
,"H'i, {'{' eUl':l\:! ntln(\o.t'ena ,,10 mi:l'-'[Jl(> şi tt1['Cl111d do 
Ţmtr{'zie!uni, -- c'ca mai puţ,iln 1'('!,ilTt;1111ă e:;te a· 
iC('oa a j'rk,n]<Ig-il,Xf, ea,ri S(:(!{lt'Oil1l ~'ă ;lde,!1j"11l11lJ 
e~U! o Tl!(,ţ[U1H' (lin ~;·(Pt·f\ tm (,dr P~'Il1;'lnt{',;,ti ';li d. 
']'()."l1\1,j snflp!c'1{l\rnl(,\>o lwflt'C fi 'EuHul. dlf'l'ih ]'!HI,1:d

Il'a,rea 10.1' ~n ;,('alit;ltea hrlFkdi( 'ii aimră. ,pont'l'l1 R-i 
s{'.>()a;('~a i VE3.'1'li'i piil'\ i le fnllllloO:l'~' 

1,n non'a i,d['ol~,~ie a. vremii doC A7ij ko{\nl \:(11(>:1.
Jj;Qm\llui, (·(,m'ppmt :~a f'Jll,m l'uu w"ol'(Ai wt. n2eh ii 
prozeliţi, flSlp. !l~'~nl al ritLi'eotll.lll';' Oamoni, (.,.ll'i 

dlW'ă ,"e IOO(~o.t lmn.i, ,.,'{~ lnl·h,ilf! '~n!'l"nn tlll'n (}:0 fi!
d\flş, i~l !4-;:a 1l111mită lume a vi;;ll'rilD,.r, pe.n,tru la vi;n 
d(jl~r şi a o ,nu mai .f1~ccal1itIrPYI:L ni,milC, Nouă mi ~?(. 
;pare că oste tnll 1l1l'l1!:1 i rid «'0,1, ,ruee<;t foldc 'afj 
a:l (':(jlDr oC'ari 00 crec! huni, dar o.,t.e ,('hi,rur :absurd 
..şi dăunător rocie.tăt.ii. Căc;i, să !rflpeţ~m ceea oe 
am mai l'>l)itlfl: Da:'ă o l\ltlllC Osteroa, işi olwjCie
,t.ate este vioia,tu, vi'nn. oolor Mri f,lle răUll ,nu o"te 
,nilai'()l(llată aşa dIC mnrc pe cât, d,c Ipil<,ătllşiF.unt <'.ei 
bnni, voo::i i(\'}i~d pA. tcron pumânid: put~l:;a lor -de i 
mllUlJ(',,", .şI OOll\VllngcrlJe lor 'cUlrate iltavl la dof{\'Itf>. I 

inLtl îşi înf~psese în fata. prăvă.liei dDUă prii} ni cu: 
stCla'gu'ri tr:oolor,e şi Între Ielle o făşie de pânză 
În dfp d-a firmă, irc care scrisese cu chinoros: 
-n Tr;iias.dă ca'Va-l.eriia. Şi fihta română". 

In)' <Jl1lCl1e-;;ti. nI' Pllt{'J, IX1[,1('<'. {,OC".;('('{, t"'te gre:7it Şl 
~,;r 1'{~l~,;,i !Să ,etllumi ne ('.0(1<t0(> es1e rău ÎJl\t'r'o <"l"b"alnj· 
z8iţie lO:'i,~1ă. 

De a:ltfel nnl suntom f'~n:g:mii, Mri cl"f,(k~m Î'n 
~a",tă r!1l()uă ~nlclrunmreşi i,n jm,J:erp.r·eL'lIl'l'!fl ca
l'ootă a irdealh"!m.ului. Şi Inu 0."00 ild!r!aui.';un, Me -

.ji:doa]iezlure, Tdeal lZk'1lrqa cuI iStdildlll i!lliţ.e ,muJro ~i 
muncă i'll1.Ol1mă, ,a; 1rat<XX"ax'.e lne prezintă 'nes-pi.n· 

I g'ilt()~, şi 1H:ât l"f'~tlitat.el!, Este tel1d,t:lţ!a. de a ,reiiace 
curaj 100 oŞ.l Mdlcrul, tot 00 ll'l.l s.atl.'!-fOOei L9udih,tul 
·ru:lovăfl'k'l!t. B"ie nu. i,nttm~li:ll'll(1a 00 pOT1l1lOşf.e dll~1a 
00\1a eI1eri'C,spre a mu se rohcmi miciodat.ă h vi
I!lţ,ll zilei mărunte, de !Cairo fnţ;e în klJşitatea 'oop-ri
e.ep"Grii, ~i (Ist.e !pol,niT€la lfioovăl'alt bărbă.tIOa~qcă în
rtl'U îIllIfrunt.alI"etl: 1'll.1111'lli, pe <m're să-I SIll1u]gă, '<hn 
lnotul ('e m.l~l merit.ii, ~i ·este ltllaintan-ea pN':lg"J1e
stlllid {o,llre o l'e.ali ta.te dun ce î,n ce 111);ai bUlllJă, şi 
mai C11rrnia. Este ll!ZUlnta ace'bracari simt nevoia 

1(1)(> a riî:mi~ne Înlft()tJdeaulla .sUncE1ri. deci \Nn 'rmllrgi
'niikl 1Xll1lijt~'iţilol" şi mereu 1mlJnă'OCll"i deci înI Olt
raj'lll ,de Il pri1vi ~ll :faţă !llllm€la aşa Ctlm e.<rte, Şi 
1\1llmele lR(~t01' nl!,mon i nu e,~te 3ILX!lla de i:doa.hşti. 
Clw:m,tdl;C-tel'lD1illlÎmlrl. o OCJ11l!'.epţic gr{'şită şi aa~;L
.coon:Î('î'i€f;te ,hl11n d(' ~'ltrrll!l1i('1att 'Îm mî~lIga11i(nl1!t '\10-

dl i t:ll,r i~;"'r d(imde!lalte. N ~Ilmele OOKwă,r~t, Cu Înl ţclos 
Iflieplilll .ţOl po1I'Î\'it, P('IIlt,Mll !lloua :mulD10ă ,cre îmfrun
t,a\'1O ·a re~litătii -ce trebue rd~'l.t ~tor oameni {'l~te 
I d('.1lUiz,u temi. 

,(' e Î'n (·h jlfleîll1 si 11()(\."l il\~({, 1100 I3IC(to:!t. o\t\'[mt €1."te 
greu de 'd~,lllt;it iln eud,rnl l\'l11lJi ,a'r:t,Îleol. Dfllr TAI

'tom R'puue. pri'll .ce îincepe 11In surf,Jet, «le simtellW
voia Ide a' 'Pri.\'i Im~'1'('11 şi ('IU .gl~ij It. i\'i'aţa, oŞi \ft-i 

(,flIX~ ;'I,tăJŢluitnl' p'art.oa: bUlI1.ă. P:JC<'i"rnd <hn ]1olllndul 
amle ,"€!Chinl ikklolog îlnvi~ls de ,d'jis.g-lliSt ,şi l('i\,p,jC'';\l,t 
Î'll propl'ia,i Inepllltinţ.ă, ,dle laIHp€let.nl :n:l:llJIldlair :.rJ ,.-,i
pl,ii. i'IC î"lH'hidr,a 'Î'11 im~l\riornl sruu, - Ij\O'ul h;1ptă
tor a~l j(ki:diză.rii, ahi'a l.1:11Itll(IÎ îll\('epe (lJ se simţ,i 
În f'lemnnt:1lI1 f>:1u: O npÎnll'n(Jată ostcell i]'-o În ·a ,el.)
hllll,rli ,('('le bWllC :;.Î În a :->îrie~L \'1'Hj~l'Ol'kirrElIE'. 

o. v.} 
~ 2 •• '._ ... tit' }t ... ; ... , $" ~ JIIII5' iii. 

Tratativele româna-bulgare 
În chestia reparafiilor~ 

BUCUREŞTI, .'0 TrJlbtiwC'",c r:cil11âl~O-bulg;lrC 
Il !'n1cZ\z:i in hUnă îlltc:le~ere. 

Al~1!lTl. se "1]:!} lC;p;:t st se so!utloncqd. cerc
rile cct:iknl<lr rom:tI'Î, c:J,ri reclamă lI1a~illj, pres-CI 
tlt~ masini ?I i2ilte obj'l:cte "iuate de bulgari în Vre

l1le.~ t~~up:!tlej ş.i ident Hcatc d,c CClmiS: a d,c re sti-
turrj din Sofa.' . -

Cele d.ouă delc~atH se ma; OCll~)ă şi de resti
tuirea rt1I'lter ial'lllrll mta·nt, va~nanelor şi ;0como
tivdor d'eI cale ferată l'uate d.e bu'ig"ari. 

In legiHura cu aiCcaBta. d. ingincr Z, Chr'sto
doroscu a ex[}tlS oomisiei. ca spe('Fa,l1~t, ce mat 
aw::m dle 'Dril11i't cloei;]. bukar'i, rămânând C2i de:1,e
gatia ht!tll"'ară !'.iÎ in te rvi 11 il I'N; Wng-~i guvcrnul din 
Sd a f'entru resti'tuirca alCelor matcria,le, 

(JU cât carlx'ft:lVa d;,; mt3\ri. p~ g;cruJ oel mai cum
plit umhla fi'\ră mWllt'.a, vcşnC in tuniCa lui !'{)şe, 
strâll\<;{t în brandebl1Ţ11'rl negre. M{tnd.ru Ş1 straş
tllÎc om e.ra. Ori ce-ţi spune Ve), pot să vă dove-
desc Coc1. ra'Sll: qeea. de căM'lr:elti s· a prerdut de mult 
ş' nu se n1l3!i !l:ă~te nici &1mânta ,ei in randu\rik 
ostitii din ziUia de ai, . 

Ce-idrelP't, . nu 'avea mult..1. ca.rte da.r inimi 
berechet 

D. N. Iorga Ia Paris. 
D. '01"Of. N. Iorga s'a dulS ta Paris să vizite 

"Şooal~, RomânC)ay.c.1" de13l I''.ontenay-.aux-ros 
'Jil cărei ,director este şi 'Să tie cursll:Ji. la Sorbona 
D: I,orgru a deschis ,prima serÎe a PTelege(' 
d·sa)'c, la Sorbona, În zim de 8 IanuarIe, vorbin 
despre "RelatHe între Orient şi O:cid-mt în e\ 
/11iC'd iu"; il;\r la 9 Iatl;l~a'rÎfC a d-eschis a doua 
a prdlegeJri!or dis.aJe tratând despre "Penetra' 
'Cie1~iot1 Ooddenh{l11li În Europa orientală din s 
lS-lca şi 19-1c.a". 

Deschiderea curmrllor s'a făcut in fata 
săli atrhiPiLine de tot ce avC!l mai aLes '!lttc:ec! 
l~tatea franiceză. Cll!rsurllu~ UT~az:ă in f.aţH 
l'Ui~ş.i audil'Or numeros care tine S?i mal1'feste 
călduros pe vorbif()l' cu pri~bj u:1 fiecărei prelege 

Ma real revi stă frimcrJ7.:ă "La v' e universiiai 
cOlls3l'.::ră dlstnsultli J)Tofesor român llR e}<lxi 
articOiL 

D. loma :ce Va intoarce În tară 
lunei ll'cesreta:. 

Bolşevism şi fascism, 
Un articol al lui Mussolini. 

ROMA, -- Ixe"VsVa M:iti<:ă "Oerarchia" d 
Milano. \1;]\ publka lin articol de Mwssolini În! 

lat: "A c10ua fază", 

D. Mu~s.'(iilini cOllsiderâlld fascilSmll! a înt, 
În a doua fază. face o cclmp-araCe între I'~vol::;' 
rusă ~,i r'2v,{lutia Hl:'iliană. Îtlltre bolşevio,m Şi i 
cism . 

Dou~i m~tode puteau fi 'alese, spune el: m~ 
da rtl'să şi met~)dJ. .1~fnă, R,eYolufa din Mosca 
cu crimc,l'c s~k. s'a aruncat a1supra vechei ma 
şi 13 S.part-o în mii de budHi. Pendul(\) a fost a . 
cată jn.cdla;li!ă extrem tate. Eroare pendula \' 
înapoi. 

R,2IV()!lltia fasdstă n'a: dărâm:a:t dintr'o s 
7.1i!ră. ,lovi'tură maş[llla deIi!Cată şi oomplexă aS 
tu!u', Ea proce.deaza un:dat. AstfeL că Mo,~\ 

se ÎI1îtoarce în mod '·l1cxorabH 'h punchli de, 
care pc cân.d Roma se die!dăr/j\)ază. 

Nu există îndoiallă că I~ doua fază a reF 
tiei n.oastre va fi extrem de difi-cHă. Ea va uel 
de soarta revoluţ~eL TrebUie urmat Q Hn~e dec 
dală intermediară între acei ce pretind că ' 
tărăsl~paşnI întrecândevenirr,cflltele, intre 00' 
t:<.'te~ care ·tremură şi tineretea care e 1Iţ!r;\b 
tCl:1If1:-., AOLaistă a doua fază trebUIe să armOliiL 

cu tot ce·\I illorull ne a.duce Ca puternic şi sfânt, 

stci, d~1lr nebuni' f{lCIea, Ga şI în prima: tinereti 
::::dtlGaminte bi11e {}e wrbc'd-e catremj le-as 
Întâh daltă cind m'am prezentat i;'a eso:ldr(ln. 

- Dr'ăR'uţule, eli îtiert or:cec\.lISur ăi al 
dar nUimai moJâu s.ă nu iti. Nu pot suferi md 
S.i fii ap{g dră~l1'tUiJ.e, a,sta î~: cer. Eu ta ,,-aZ:l, 
nu rOOUniO~l:: nici pe tata. dtmXi slujbă când am 
şit pe 'POarta căz.ărmi:i sunt fnate cu oricare 
dat. "Vreau c.1. în fata frontl.lf\ui să tr:mure', 
când !-fI! strânl?:'c în put1pe, 'S..1. zbâmii -e csca.u 

l1ld când ar da ,o comattldă, să ţipe fU!lf în jt~ 
cele mamei c.'l.nd ăi 'SCO:lte sabia din tcad., 

La o mrusă afară, În Mtătttră, stă Ull grup de 
ofiteri În jmul unei baterii all:e că:rei mUlt ni reci 1 
SIe ~mprospăta!U mereu. Se luase vorba tot dc.l~ ! 
intâmpl.a,1"'tla de . .peste z; fiedare povestia iaPGc de i 
curaj 'Văzute, allzite ,sau c·eU·'tc. pe când paJtarele 1 
de .purPuriu cu sir()n rece se dewrtau şi se um- ~ 
pleau pe dind. C~înd începU să vorbelasCoc1 un că
pitan ciÎrunt, ca're-Ş'l SCOSCl9C 'edunca d.eschizân
d'lt~şi D3!sturir, t11'nilCii, se făclt linişte la masă; nll~ 
mal un ofiter ,tânăr ~ptia vecinuilli său: "să as~ 

ocul'tf.tm că lBniChi~ şi<-la d,e:."chl's sacul". 
Căpitanu4 V cIca, sau "unc11itf:" cum ii SP1tnOOll 

toţi ofiteriI dn regiment, era i,llcă un 'om verde 
deşi făcea l~ltima tna'nevră, căci după pa"tru luni 
{lreau ia să î.ncealpă a-~i Î11IC:'tl~s.a pe ns'loa l'a la ~a rre 
visa de atâta vreme. Ochii senini .a~bas.tri şi zâmJ 

betUl} care î' flutura pe sub mu~tete;e sure ii da 
llllfăti.sa:N!a şăgall1lj,ca a unui holtei tomnatic, haz
Hu şt meşter pOVICstitor. 

Se J)Ovcst altI liTl1t1:1rni do.~re e1. Ci-că :Ia Smâr
dan \1t cCmd e.ra numai sergtet1t, fă<:usc faple d'~ 
î ndTă-z n·?n~ă 11 ebll~IC~sc'ă. I Sfâr.ş.i.se CampJu1ia clol>ărtit şi cu IXltru ~loantc 

1 în COr:p, Nimeni n!\l cl"~dc~ că o să poată ,ajung,: 
1 :ar om intrcfC. Ca man~aere Pentru el ş, Tltlda 
I pentru nd tii , a fost f.clk.i1::tt în :g'radu~ de su!blocn-

ter.ent. A stat vre-un an În spihlnj militar la Bu
cureş~i. C'-că l'llân~lu dO::t.olli sl dameie dela 
ambullalltă când îl vedeau aşa de tânăr Si fmmo'i 
mcrgân<I schi.lod, sărind Îll cârje ca un cocor 
schiop Prin curt·e·a SlPitah~1rui.. Dar se vede că rr(j
Sl:Ie;;ofmea t;neretH l-a ajtrlatca să H;e prindă fa 
f\()c 'tQ!ate '()'asele şi să ilasă di.n ~D[ta[ t.eafăr şi mân< 
dru. aşa 'PreCUltn .l-am !Cunoscut eu. Imi spun-ea el 
Uneori sbll.ciumul ş'~ năcazu7il'ie ca're le avus,ese 
pe w!n.mcf. când îi cereas.ă dea examen pentru ~ 
fi în(lintat ooţ.clr. Dar pe vremoo 'Ceea tot SiC .mai 
găsiau şe~i cu judecaţă şi de inimă, care i-au luat 
partea, .alrătând căerâdestu'l de strălu'cit cxame
nw Pe care""l daoo băieltu) ar~est,a pe câmpit1e BlI!
g.ariei. 

Îmi j)\:r.:e mic dd~,lItul-c!" 

Cu. !x,ntă strii:mk:ia rui a\'t~,a o hl~mă de 
Aşa trăsrl t c\lIm era, 1loat:'l lumea itl ~tlbia ~i Îl 
mira< nll!,<;.drăvăn i\be. Odată pe diwd eram CI 

3-lca de rosi,ori, în Mall:rnezon. s'a J)I1lTlS că se;1 

- Pentrucă ver.('. vorba d.e oorai, să vă pOve
st(;OC Cu de::pre Ull om Într'adicv~r cn'r~'jos pe care 
{-am ClftlO9CUt deaproape. 

Care dn voi a auzi1 de căpitanul H<hll~U? A 
fost PrTmld Imeu sef de escad'Ton. 

Parcă-11 am şi .a,cum înaintea ochilor. Ce în
fîtosare birh[11tCl:'\scă: Înalt, cu p~c'ptUl1 ina,'nfle, 
l~'mhat, oacheş, cu mustata PTelllin~ită in, fo:mă 
-l~ 'mu~tucpurtachipiu.l pe () s.prooeană şlcak.a 
U't: , , 1 v d 't 
a.păs."ht, în zurt~ttittll pintenilLor a. e ;caror ur,: e e- Când ,l-am 'CUUOSCllt eu, era Înl floanea vr~-

r Pe scărille căzâr:rnii căIlare ,până in rândul al 
, lesa I . 7F", şi făcut. l·ntr'o bună d'mineată, duvi 
i a strân,i<; până la Cflip.ăt chingede Nălucă{ -,i, 

1
, lui Oe~ ne.ag-ră Ca \Xl'l1';J. oorbuNut - s'a af'1~It" 
1 ŞoCa, '1 tras dflrl,(}~ii g'hemllind ca'Pt~1 :etP~i 1~1, 
j şi apI'ecândll'"'Sc pe gâtuI eli Î!lcordat. !}l-a "' 

! hra7.u1 d:e părw~ alSpru aJlcoama'. 
Iv' tr' 

I Deodată hp<1 a ielnit în ILoc strânsa 1~ t: 

I pete lui de fi'er. îmPin~~ă de pi,n.~et~î ce .-se.; 
! ~ • A 'tine.le 1 ~eau tot mai adanc In cOa'stc, a zvacnl . , 

sa:~tLlrj, ,căţărândlH,c '~'\e Itrept~ p:Înă ~Us 111 ': 
1 ·.0 v d p'-11 

tut $I,;ărL Co<1I iapa cea nă:Z1craVal1lit \Il ','. 
care mânclj jăratec ,slmrând cu ar~Pi 'k! rit 
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Sosirea dlui Duca la Bucureşti 

BuCrRESTI. -- n. DL;lCa mIJiistrul nostru <.L!; 
cxtCrTI'l', s'a reintors 'edl de'ja ~oma la Bu-curcşti~ 
D. Du;:a prImind pe reprezentantii ,preSocli a decla
ral Cl strcinătaka are deplina Încredere În Ro
minia. 

In 'Ce_ Pri:vcştc confcrnV::'i clella Lausanne d. 
Duca, a spus că d'fbtlltătile a fost produ,,>c c.~ a~i
tHdfnlCa rn1ransi~entă a turctlor, Cu toate diver
~ntelc ehe păreri jvitci Între Anklia ş franţa cste 
speranţă că În dh-estia strâmtoriLor se va a\jun,.;c 
la Un :i<,;;md avându-<se În vedere intercscole R0-
mân lt:i. 

D. Duca a ma:' făcut dedaraţ~î. ş;relativ la 
tratnYf\1:~româtlln-rlrseşti, cari au de:curs favo
rabi~. 1 n siânit d. Duca a s.pus ca În viitorul cel 
mai apropiat Va far....e un cxpozeu relativ la t1ClZ,U!
tatole v'zotelOJi În streinăta1c. -- (R,ador). ... - - ţ' s --' • '1' .. ; s • 
Disolvarea comisiunei 

interimare a Capitalei 
Guv.emula alooopt.at :iI{'Jmij,;i~lmOa ('.om'i~i'lm!ei 

iJlt.eri'ffi'all'() ~)re7.i,d~\Ită !de -d. lmhet't!,m. 
I>l ,dl·. 'COl'ltih)\e.qcup'rilm~t î'l1!hr'o lungă .a111oi,anţ.ă 

de prrmul-\lUimi,~tr<U 'lN .. tă'zi <lim~Bioaţ,ă, a fO>lt i'n
f'1i1~eiThc'lit <':'11 ,rOlllstitrtlli'!'ea n1ir.u{}i lCf\mÎ:'>i'IlITlÎ i,nbmi
m 111)'(' a C'..'lI'pi talei. 

D .... 'll. a 'aleoeflj!iat 'a0o[1"t.ă mi;:illlTI'c, ])flH1ii'n·d j(lI"in
ditill'J100 ,de >a l-lq(' liîCla 'dnphnă lihertate l,n:1I18f"e
l'na 1('.01 abo l"fllwr1Î,kr.T'. 

P rimu 1.mlj,11 i5tl"u a ;a,Of'opt,at :we:l",tă ~m,-tÎ
(Îum>. 

•• s*, bII .... ?';. -':fUJ -p' ve t;iPlJ, ........ 

o declaratie a d-Iui Venizelos, 
Z j;&J,,\l'l ~,VOrljl{'1llt" Pllib 1 idl '() OOIl'\'orhÎ're 1011 .rlil 

Yell 17.01'0<",. care, vorbi nld ,dnsprp- ,cii n:u\tia ~n'f':ll('ă 
a ApUS di, .ela va ,rămâne, l1l11mt:!i ofll~di r<,g:'ile ,nn . 
\'a (~()m.ite grH';It'.li p{)\ib('e iClll prf'(l(,!(>il,.orii~iii. El 
f.'PeI'ă -că i'n (fil(',Oal"tă pI1i'v~lnt.ă influ>fInţ1fl. '~~bt\UI'ilnr 
rer:imei Gr~iej va fi f:wnl':lIhilă. ('u ail~t.\1;I'I'lll rB!!f'. 

(h-eda falC.e ullt!ilmi3. Îm'('l[1(1,wf' 'llll('ln atrhiidl. ......... " ....... ..." tţ q 1:$1 ..... ' , 

ŞTI RIT E A 1"' R ALE. 

Repertoriul săptămânii. 
.101 : Nu ~ 1"€lprezen,taţie. 

VINERI: Matineu "Văduva. ves.cl<'ii", seara: 
"Re~na Noptii" premieră (Ab. <....). 

SA~{ BATA: "Regima Nopţii" (Ah. A). 
DUMINECA: M~ij'q1eu: "Sohpmbul", seara 

"Regina Noptii (Ab. 8.). 

VIN"ERI se va reprezental in ma,tll1Jeu .,Vădu
,va vesela" in rolul pr!~ncipal cu dna Miti tiorvath, 

NouJl datr\isator OOtnjlc al TeatrulUi d. Stefan 
Bâny<1sz şi Bosk<e Bal'o,.;h se vor Produce cu scn~ 
zationa;le dansuri. În oe..'lld~Ie pies-e1 "r~el1:itta nop
tit. D. Stefan Bânyasza produs în Guj mare 
~n2Ja1,e ou danSttTi,te sale IT\{)derne, In vedcroo 
rep.rezentări l "Regina: No·pfi', se fac de câteva 
săptămâni r~petiţii şi mu-~''Ca melodioalsă ş, bogă
tia În !lTI1Or' a acestei oomedi,1 lhSjgUr'ă: reuş'ta de
P{ină. 

,.Re~a Noptii" se va -reprezenta încă Sâm
bată şi DU'llJ'necă. 

nu • Ia , a • .... 

INFORMATIUNI. , 
D. Cr.iisti.a.n Tmn.u.k~ll, dCPUt,lÎlll cjrcum-

Sc(P1iei Radlllaa: depu:s la prcfe~htra ju<lctu'lui 
sumat de 10 /mii Iei J}e't1trua: fi distrihLLlti cop(ior 
săr.aJdi din comune.le a!:e'\<;"\ circums.cripţii. . 

D. deJ)Ultart TOT1lu!escu a mai dăruit t<lt cu a
Cca'sta oca:zÎ<e Încă o altă ~umă de $case mii lei 
în faVlOarlea f{)n-dnloi pentru constru-;:ti'~ ş.colilor 

P11imarc din tudet. 
• 

('<JIn~m,t.â'J1id~I-~ oii l1l'l~lw 'd,j,n al(~minilS\1rati,ilc 
fi~'ale din AIf{lf'l<'lll Jllc"Ilţri n Încă Î'n bi I"ownile 1'01' 
hărţi şi babloUiri (1 i'n timpUl1 ;rogi'H\l1l1uj 1l1l1lg'1l'l'CJ>l(' 

mini,~1Tu~ de finam\1C iU ,d\a~ ordine 'pf'll,tl'"ll Î'lll].X'Uli-

1"00. lor ('11 hărţii romlÎlni('şti şi eu por1.l"Ot,e1e SlU\'e' 

.l·all1ilor român.i. 

• 
KO'll;lt legD penvru l'>ofol1fna (<:(mt,l,jlmtiilor 'fIi

l'tlcte ~i infi,inţ.llroa 111n:lîi impozit, .~h:;.ba:l '\~l fi 
trlHhh"ii îll linnbilc gf:'l1T1ua,nă, llnglll'ăşi 1'1.1~~ă ŢXfll

trll llJml mi'llo.ritătilor. 
Tl'i1(lucerille 00 val' ,faK',e J'l'in ("~Yllleri le (1(' ;(>f)-

t11101'ţ elin tcritori-ile 1'O,,~·t,i\-c. • 

• 
Hl1pil o Îlw:;t;;,illlt:l'l~::> ro-.l('nt~ ,!-.,.,~ilii .g1t\·nrnlll],ni 

(·omisillllrn nOa'i't.rii (l~, in:gi,nl'l·i. plooa,tă IÎn {ior
malllja ]l('n,tnl ('wm:p';trnrc'·l cete m1:l,torial 1'11:hMl1. în 
~:\illtll;1 slIll11r<i d,p ~:) m!ili":lllP Im:ir('Î ;tU.I' {'C '1lj~ .. e 
f"H\'i,n(' (':1 d>Cf:.pă!!l\'h;,ni ;pe 1 H~:i, ,aa,i ;In>, h () În.ţ,e
;P!!. Pre {le]) 1 j,nll ,('\1 gm'orml1 g-{"l1ma~1. 

nl!vcn~1Ul genrUn a aVJ~"~nt fahricantl:or Sr) 
l-a slltă ':1.<;upna ('('I-tlllllÎ Irn:rtf'ri:i'\p]ni', {,<l,re \'f,r fi 
rW:'p\ÎoHntc 7.il['.)~' ,;w'<,"t'e:l.l'rint"e makl'!';lkh· 
C'lulHpil r;1,tp ~.('. I'!'m"i''''(' În :lifa,ră lik, lHlI'f\llte. lIl;:'::1llH. 
motl}:U-P, şi :iIJO (·,ltih"mr~l'i (1(' lini,·. 

• 
nll~):'î o ~tiro ;(lin BIl{'lh .. ~"ti ,eli Con".t. ;':'(:('1'0 ,l!l'e 

il (' ,'!'li.n(l i:O-H :',fI 1',(111':)",::'111:(' f i'n il i.. chn ,. l'a t il pol i t. i dl 
ş: "ii ,,(~ "-t:t.l,ijl('.asc~·ă LI l:l~i. 

.. 
f'IC !!ll111]1 (.il (,li {lI (kt';"";';llll ni f.!::1 ÎI~ j "'a ]1ll111D 

(':!'Illehr! at1l'llH Î'Il {>j l'1(~nlml."l(,rilp<ţ.i,a h;h i u (1iÎ,l1g-ă Al,ha 
{uli'a), l1'llde llrHn'fI:JZii :,ii'l"> f'llr:'ii 10 TW11ă aJN!:{'I!'C 
îll urma optihii(llnÎ Al Vai~kl 11«1I1J'!11 CI:II"{'lmn
sl~ri,p(.ia N:li'ea. 

• 
nI Sever H<ir':l1 a .fost lllo.<; pr('~i!nbea.l in~a

nizatÎei jl'jrk1("HHl a. Parti.dulrni N~'1ţ;iOl1~ul Î!n ju-dc, 
tu1 Ti miL'}-Toron t,rol. 

• 
Ex:perj<mt.a -cum ('Ii ,d~lpă dl.l1borue !l.l1Ifrl~i ,o,e I1k'li.~e 

'Mai mulţi bă.eţi dte<-ât Jete, (iStoc ('CInrril'ma:tă ,~i ·-de 
<;talti,~ti(la engll'71î 'puhlioată 8le1l1m '<i'O Olllrâ.n!d. 
Ihrpă ,,,t,atistirulU'OaE;tn dela 1 T,a!l'\.learie ;până 1Ja :30 
Rept.offi"vl1ie 1922 s'a,u mf.\.."Cut îm L~n<g11ia 309.251 
băe~i ,fată Je numai 287~568 fete. ])eflta .război ÎJn· 
ICAYace {wc€,Tl.dl(!Tllvl1'l ,biieţilor OiS1l1lil'a fet<'ikrr e;;;tJ() ,în 

oont ilIlIUă creo;rt.ene. 
• 

nI loam Pelii\'Ia'D, t08t Illrini,,-1Jru .al \&~I'<lIbi'9i 
îizi lUll'lll .drilll 'OOlwlUir.ăooTii of'gmmli:r.aţ.i.ilO1l' parti/dat, 
:1ui :naţioo..'ll în BllIS<liJ'l<1lhila, ;a ~it Sâmbătă ,"ha 
Chtj. pnntr:u La lt'n-':l o K'ml~fă,tnJi1'C ("Il ooi!j Mk'lmli~l 
şi Vai,ch3l. 

BURSA .. 
ZO~ICH, 17 Ianuarie. - Deschiderea. Berlin 

3.3750. New-York 53250, Londra 2482. Paris 3635. Mi
lano 2610, Praga 1480, Budapesta 2025. Beh,;rad 515, 
Varsovia 225. Viena 7550, coroane stampilatc 76. 

I · 
\)1 P~"l"lia~lru. d:~fi('et,()JlIl'l ('on",,,in·at;}l·u.lmi ,elin 

I 
T51111.i:;oillr.a va dia l'a}Jhlj 'U11l t,x)ill~enţ în folOdu 1 lal,ă 
dJî rf'!! ~,Om",,'l U{)8l.4!,l' a , pe ~'·II.r« ~lnJ \(~:1 tinl 'pro.qeu 

I 'Tll'l11ân~ Idin And-f.l!ltl () .. ~ diVh Î!n ip.rÎimă.wtn\vil, 
BUCURESTI, 17 Ianuarh;. - Inchiderea. - De

v:ze: Paris 1260. Londra 860, New-York 187. Italia 911l, 
Elveţia 3525, Praga 520. Viena 26, Berlin 110, Budape
sta 705, - Valute: Mărci 145, leva 110, funti sterline 
8S0, franci francezi 1250, franci elvetieni 36. lire 890, 
drachmc 240, dinalli 190, dolari 184, napoleon 050, cor. 
311striace 28, coroane ungare 700, socol 520, mărci 1'0· 
loneze 9(l. -

I t~r.e. . \ . I , A V r Z. EX';lIln-encle ele\-ilor particulari 8ela ~a1a 
muEe "Iosif V'1lliean" .din Ar.a.d 00 vor ţinQa în 
zilele del18. 25 I'MlilliaJl1Îe G,Jână lia 5 F ebr.ua rie a. c. 
"Elevii vor trebui sa alChite h !pT,eztm.tnro toate 
taxele. - DIRECŢIUNEA. 

Hogd-e "' lpx;1lt1Hnl all ~mbi ('i VIii ,~;x)."i un Bt!lU11-

reţit i J.a ~fi'"rşi tul ... iiIptaunimj,i. . . 

C'I)f!l?'Î~i~Ll ~ Pllll1('ll'\C' ';"l1b lOC'uză a hotă,.ât pu
netrea În J ilberilare, o<'Cmnfla UlD'6i oou~itt.ni de 100 
mii lei, .li ţălnaa111hlÎ Petru ,Floeo.<; din Năn:lll:1l(', 

I o('ll.l'C îl ,Î'llllJl1 ŞiCatse'pe înva.ţ.!i1orul Iown IV'aŞC'U.Pri. 
nm} pIU'llMr. Id. MOOlrlfR!-U a l'ruai!Ilroatt \ll.pel 000l.

tra a<cestoi IwtiUrâri. Până 'lla rczdII.'1iIraa apel1lltu.:i 
&oulZatul nu ""a ;Plttea fipu.~ în liOOr:tRoo. 

• 
. 1>:la 1 .t~pril:îe piin,ă !ta 1 Dooamvric 192.2.rveF- _,,! 

nrturl'lE' DT'lUnlll'!l]or Qt'l f6l' buIglatre Jl.1l Idlat I('JÎlfl'i\':
tooolă ,de 448.695.940.10 1leva. 

Ludovic CnvaJ, servi:borul iliccullf de fete 
.. Etc l1 ;t Ghiba. Birta", a p\lecat ('(cum câteva zi;e 
ta Sehiş, Ieri cerâ,'f(I. bilet În ,.;ar'al dela Sebis 
pentru' al se întoaroe la Arad, ,'-se fă<..:u rău şi in 
câteva: sooundc a căz!lt mmt in fat2. ,:a.sicrie'. S':l 
oonstatat că m0artC:li i-a fc;"t C~tuzată de ap{l
p'lexi~ clIC cord. 

• 
In Cursul lunci A,prilie a. c .. va fi L:t Praga o 

confcrillt~ intcrJ1i,'(ţonalrt de căi fcrarc. 
A-cca,st~i COllfeflntă s.e va ocu,pa anllme de si

tuMflLilCa schimlllliui şi de in t1ucJltn PC ';:-arc ~ehim
Iml o arc asupra trans,'portu61or'ntcrna f jona1c. 

• • I " o" 
TELEGRAME. 

, .... 

Explozie În arsenalul din BucureşH. 
BUCUReŞTI, -- Ieri după m~L"ă În nrselw

hrl milit:1r a făcut explozi.c o oombă. [}:)i so.ldatj 
a.u fost omorâti. iar doi ~rav răn'ţi. S'a ordonat 
o andlct:Î. 

Reducerea serviciului miiifar. 
DUCt lPF.ŞŢI. -... Tn ,I(':nzul pro\cctulu: relativ 

'1 f.:!'r;:l ',:li7;U(;. n ... :rll'ţi î~ VOr încclle in viitor 

,-':r:kinL ll1\'il;lr in fehruarie şi nu În NDCnrvrh!. 
Pr'''-),,'c:td '11,;' f' rcycde rDdu ~cn: a s.~rvil.:i\l~li in
;!rn'<lt:'; de~.l 3 l~ 2 '!~. Camera va lua i.!J~scu
tie 1:'1':Cot ·'l·{~i('ct înd~t{l dt1pă redes.chid-erea ei. 

A nropi'.~re annlo-furcească. -" 
LA USA NS E. -: Zjlftl'('olle lorucloneze soriu 

rlp.,pr(l o apr<'pif\r.elrunţd4~tilllN'en~'ă. Tu l~onrlr.jl 
.>i·,a {'( 'n,tîl'uit () ('1Jfmi"illlne fi!J1\ll1tlll,i,a:ră 'a!D?\.o-tu.r
(l":M('ă, {'u "popull cl~ '3 aeoI'lda ;ajuhrr t:imtl/I1(lil(~r cii· 
Hor feriJltc otom<tne, întreprindcriJoT de petrOl, 
j·nt,r(tprill(j('.ri.lor .ponhm eXlp.llOatt1;rr.ea mi!lwh)r ŞI 
~dwr i'\11.'-lt.ituţiu1ni eoonomice. (BJlhlm). 

Polonia nfa mobilizat, 
BF{'FR ~~ŞTI. - 11~iltlli~<rt.r1l1 Polcm.i.ai la Bu

{'ltiJ-e~i, deamiillte l{'atleg'QrÎJC ştÎ'rtle la'lll.<I8!be >rtU·ativ 
la mobiilizarca. a şaPtesprezece contin,l.;~nte po-
1{JIJ.1B7.e. 

De o ,m()hil~llare ÎJn Polom;in l1!U !)lOO.t.eri vorbă 
11/('fiiim!dmDtivc ~li\t·ioo int€lrmro 'tliJoi motiw tie-

2l1~1rtate in UIUlva sitwaţici e.~tmmJe '(Ra.dor.) 

Germanii declară r~zboiul economic. 
BJ:RLlN, - Asocia~ia neg-u'storilor de cerc· 

~,'e din liJ?trnburg- a Prlipusruperca relahlor '1:0-

mcrcia,le cu firmde franceze şi behd.ene. Prtn ;1.

CCa.st:1 măSLtr{l Se hveste În portii} Antwerpen, 
o,.'·J:re joacă un rOl tlnPOrtant În, oom~'rllli <k cere~ 
':t'.':' (Rador). 

- • ,... $ t • 4 • 11140 ... 
CINEMA. 

x OMUL fĂRĂ NUME. Partea IV. Deslega
rea e<I1li.gmei în 17-18-19 Ianuarie în "APoH'O", 
Bobbypune în sfâr$Î't mâna pe Voss şi-l inc;,1ide. 
dar Voss sca'J)ă şi lasă. pa Bobby în jocUl său. 

Voss fiug;e in Etvetia i1a. San Moritz, unde işi pe~ 
trece $ Niss<m cu faJt;ă~sa Oert. Sose.}te însă 5; 
Bobby. Vct% dispare .au Gert, cărei i·a descopc-

---_.--------------------------------------~-------,---- .. ' 

Iosif Keitter absolventul scoaJei mechanice de 5lt~t pt. arh oroloagelor din Buriaof'"ta. \}PPO<:,lt ,d:> orol0!lg-' şi atf'liu 

pl repari" precize. Arad, Bulev. Regele Ferdinan1 (f. JOlsef tob.' Il. Pentru :mr d"iJ preţ 1.1H:al! l3a21 t 

-
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_~OUDAWTATEA Joi, 18 hnuari.: 1923. 

rit to.~ :->et.;rctui sâu. r'ug aTmÎndoi :,~l Min:ch. '\u- I .... _ .... .a. .... __ It;~ 2§~ §§ ~ I!J ==== ~a,~ §IS ::;;il 
zind Ncsson de ace,a,sta abzice pe tcmeiu SCUl t I ,"--':':':':'::"j 1"Ml - ~ 

~,;~i~:~~l~)l~,C~~ f:~t'I:~)::~~n::~~n~.'l:~~~~:~~~I~:~t~U;~ ! f C 8 tit i si : ~J Cel maÎ modern instItut tipografie dm Arad: ~ 
tmcrul Voss, rctra~c Şi aCUza CJ;Hra lut ehl,lr Iil J ,,1 rMl IAAr 

~:~':",~~:~ ~:"~I1;I~:I:rc~:~~i~i~~I,,~:~'1~ ~I;;;;e~; ·1·\ râspănditi I l~ Tllpografl'a COnCOrdl1a ~ 
'1 " rcsl!tucsc tOale 11I,I!Q'nc!<. l' J I ~ . I~l 

-_Redactor r""ponsa~il: LAUR~NTIU LUCA. I ! 1 ~ Societate pe aelii. - Strada RomanuluI Ro. la. ~ 
, CENZURAT. Dr. MARCOVICI. ! f . i ~.I m 

- -q 1 ~ ~ 
r~eqc.1tul România. Judecătoria ele ocol Şiria, I ! i ~'I G ~ ~ 
No,2120/1922. 1 1 lljl 1, i 

Publicafiune de licitaţie. i f I J 
ţ ~ I ~.l:~ [, 

Subsemnatul esmis judecătoresc prin aceasta :. i ~ ~".'. il 
publică că în urma decisului judecătoriei de: i O 1 1: II 
ocol Şiria No. G. 2120/1922 la efectuirea exccu- : i i i~: 
tiei s'au cuprins în favoarea lui Iacob Burger ! i L .' ~ 

I • il II 
repr, prin Dr. rirmin l)er~Jer cdv. Timişoara ,i fii I '.1. 
pentru 30.000 lei capital şi accesorii, obiecte şi ' ± i III i: 
anume: mobilele de chirie, porumb, grâu, orz, I ~ D li HJ ,1 ! 

ovăs, făină, 55 hcl. vin, şi alte obiecte pre-Iii [~f: ~ 
I ţuite în suma de 58700 lei, cari se vor vinde 1 1 A i li~i: I,i I 

la licitaţie publică in ziua de 3 februarie 1923 I : R t l~~ 
or~, 1,0 al' r

1
11
3
· IJa cas~ Ulr9m2(i3ritului În Sântana. fi" rm1

1

i fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma- ~i, 
.,..ma a anuane . ~ li! şini -din străinătate şi patrie ca: maşini de 

IOSif C:Sf\KV, ,! I 1_ i t~ cules, maşini de tipar, maşini de ttdat şi ma· 
csmis judc"Jtorcsc, I .f I ~~'! şini de vărsat clişee precum şi cu ceh:: mai~ I,"'!· 1:,1 ---------------. ...... I 11Iil!: moderne litere, primeşte spre executare tot •••••••••••••••••••••••••..••• -___ •• i ~ • 1- ~ felul de opuri, reviste, foi, olacate, registrr, 

: ELIX IR DE STO lI! C:' I i [11 'tipa! ituri pentru autorităti, bănci şi societăti, [] · . · E. lili precum şi invitări pentru logodnă, cununle şi i~:t! • prflparat din Tintorl .. (Cf'tlhurlll) l'n e(pf·t ne· - • j' fI: ' 
• 1ntr~c"t contn huHsposlţHll 06 stomac ~i Int .. s· - : llr pentru petreceri. Anunturi unebra e se execută :1 :~·;;;.tI(.~;N..:;::;.I, .. ' ap.tlt, "~\'. ·"F.~; ~; A i mi cu cea n,ai mare urgenţă. - Serviciu prompl. ._~ 

it~:~::l.:.::~.~~: .~.~Id~~:.~~~.~.a ! :::.::::;.;;;;;;;;;;: lli!lii0:7~~ TI§~~ ÎiI ~W e§;>--~-~~ 

; .. .,.... 

•••••• .. -. • _ e. 
• • ; (f\ \ • • • • • • e. e .. .' ." .. 
• 

• 

SF1PRIltIESC CU 'PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA. 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRADA. ROliANULUI la. 

?n IJj 

ttr~:~,~~~J~~~:~~'g;-~~~~~ 

: ,....-----------------------s : 
• • 

i "VICTORIA" ! 
• I : INSTITUT DE CREDIT SI ECONO~III : · ,. 
• I : CEXTRA LA: ARAD (ROJIANIA). : • • • • 
: SUCURSALE: IN CtilŞINEU. ŞIRIA, BOROŞINEU 
: ŞI RAD NA JUD EŢ U L ARA O (ROMÂNIA). 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • I • 

IN CASELE PROPRII. , 
Capital societar şi fonduri proprii. 20000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

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

" hi potecare. 
" de lombard (pe gaj de efecte). 

Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
agricole. 

Cumpără si vinde monede străine (D01lari, Mărci, 
Lire, franci şi alte valute). 

Primeşte depuneri. spre frudificare pe libele şi în 
cont curent 

Primeste bani din America ca depuneri. ori pentru 
inmanuare partidelor în Ţară. . 

Efeptueşte comisiuni primite din America în afa
cenle emigranţilor. 

Are legatură de cont curent cu toate băncile din 
Ţara şi străinătate. 

: ~------------------------------------••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

• 
Ţloografla t~CONCORDlA" Araă. 

... 

1 
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