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Un prieten al României. ticol de lux, ,:,111d fO:irte multe case de cditllr[t 
e\.plo~tcazf~ în chipul ce: m,<'~ i(lst~:c setea d-::.I' 
c~i1tnra a tii1ercloi" g-cnCfi:lţil romancşt. nu 
put:.:tl1 ap!aLld~l, Îndc:--d:IIlS frl1ll1'lS"cI1. Pridc- I 
ncscu! gest al l1ustru 1m gCllcntl fral1c;,:z. I 

,tI.ccst gest ar lrl'i)lli ~:,[l f:c o pilda a':liv~l 

pentru OJilH~n:1 l10ştri bog~,~i dc-a ajl;lta cul
tura l~omfH1CaSC~l şi-o mustrare pelltru rapa
citate] urr.or hog-atc Case de editlldl din pra 
noastr{t. 

T~lJra 1l03stril arc 111~:ioJ.nc dc patrioţi de 
parada. S:dtin[ltatea de-as<:!ll1l'D~a ne-arundl 

din câlld Încân-d câte-un .. prieten" din 
gentiletă sau din interes. Cu streinil, în special 

ţara noastră a fost extrem de gemi![l şi de D 1 te el dI· 1 G D darnică. Au t'recut pe la noi atâţia colone!' ee ara luni e UI. · uea. 
e' Boyle cu sau fură uniformă canadianfl. România la confe!"Î!11a cr? pace 0l?h Lau~an'1i? ~ In jurul a!itudinei Ungariei. 

Aceşti ,.prieteni" nc-~u făcut ,rşa faiI1l~l III llIilli:"tl'll iti ext('I:l1plol' a Lku'1 r('11l'le7Am~ 
Îll strcinătatc Încât am PlItut vedc,l' anunţurI !:llltjlt,l' ]ll'c,:::'i 1I1"niit<lill'(']e tleelllll'aţ.illllli: 
În ziarele streine În care toţi acei cari doresc ,,\inÎ în faţi! pa 1'1 mllplIt,ulu[ 'nu \'"i'\l 'l)Htoil 

fac'(' () ('XllllIlPl'\.; n-Ill:1nll11ţitii a a.l'l.i,\'itiiţei d('lpg':i' 
imbogăţrre rapidă şi s'gudi, erau îndemnoţl, ţ; l";lci mmânc la Lausanne p,illrl ce IIll ~'C YOr tcr-
"il vil1~t în România. mina 11l['r:lrile a{'('"iei {·oll{i'r.i'llţ.e, ' 

.. \. ii p(>[ ~:JHIJIJe !l'llll1iai ,a tol t (' ii: :wn;t dH'5t i mw 
Patrioţi adcv~lraţi în Înterlorul t~Ir:i, prie- I nuc 1\P illt,pl'<,,,a lIIai deaproape pC' noj - dlf'~

tl'ni sinceri şi desj,nteresap în afar~l, avem PlI- tj'UlIC';l ~trii.llltul·il"r -- a pri:mit 'J~otllţi(' rare en-
_ ' , r('~pll!1l'h~ in tntul 11l!PI',·"elol' 1I0'a"tcl'p, nil. dUlreros de puţini. UrHli dintlre aceşti 11U- .' r 11 tenvi>k H, '!li<î Il ioi, .<'C'!' I ihor:t-a tea l'fedci \'(1 a 
tini -- un ardev~lrat corb alb ---- e generalu:l Stri"tmtonlnJ', FONl1l1klP ~a ('<bri "';nl ajlln~, la 
irancez Berthelot. 1.all~aIll1l{' fii,l'ii ·,t fi elI' ~i!.!.'UI', nj>'t.e ronlllll]t.' jde-

ale. J'{':Jli;(\il/'.~ t,I,t:llşi lil'PI:tatp.a ~1'1"i'lllltol~ilql' III 

Acest general aCUlloscut Il ea III LI J r 0- mă~l1rn pt)~ihilităţi]ol' politiee ci" a:-<tă7.i. 

ITI â ti e s c în vremt:!ri ~rele, în tinutt.il~jlc pri- .. Uill lle110l"fwÎn'. lunăl'ile {"JlIerintei Ilel~t 
'd" . l ' 1 Lal!:~iHlnC' 'Înlai'ILieaza gl'ell, In d·iferit.e dle"tii ~i 

me}lCl Şl a e morţi:, pe câmPll de IUIHă şi Îtţ "" 1,11 ,!cCei;pbi ÎIlI'}H'"tinnea {'al'itl1l~\iil{)r, tllf,t'ii 
ilribi'!a mizerie a spital el or. A cunoscut t{tra- II (>ont inuă !;il fur~ te ll('{'ra'':1iintfl!lTIsjgi'Jltîi c-.a. :i Il pr i
rlll An' b Il' 't '1' SI • ~t"t 1Il\11 1l1l'1ll'f'l1t, ::\:-:'rliL;rhu':,{' t.qt.llşi, eiî -în cele (li'l ,\ r,oma, 111, JIa,rTllC. v- e, z,,, a mva a I 

n:l'!11 il~c \'U aj lIlT1g!' la i''l' •• li,"-ea 'pări 1. 
\a-l lUbească. . .. ACI"Fta pa,,·p 1~oTll:lllia (j dOl'C'de şi POn.tl'lll';\ 

DI ministlrtl aii instructi~i dr. Angh:.Jcscu, qpa,-a \,:t~lii ~~rh!tă lini,!tea ,re~tahi1ită îl) (hlt-lIt 
J primit ZIlele tre;,:'ute o scr:soarc din parte:t ,;,i fijlld.('-ă \'aarllwc ~'n f;inc 'ilonI r~'!!i'lI1 -de J.ilwl'

t.1!t; III Stnî m 101'illl'l', ('lne ÎJwă (,dată ]'{'pl'!'Z int~l 
~cneralUilUii Berthelot prin Dire acest prieten U'I1 'lIlar~ pl".gl·\:'.:'i faţă de situatia .din tre(mt.. 
.:! ttlJrii il1()astre propune a Înlesni ~:duct.:rel .. In ('f l}J'i\·c~tn pp I'II,;i, Il. Ckerin a ekt1],:1I'at. 

'Ţ) ţară a dtrţilor franceze rentru stud'l. inl'I"!J<IJ;1 din "adintp1 !' t'ont'C"ri'ntci. d-e htă fijn,d 
1'I'J11'{'Zent,mtÎÎ tntllr",r ]llltC'rilol' apoI!) 1l1d·\lou,at.C'-

Azi, când cartea a lajulIs a;proape un ar- d rlnrf'7tf' ~H Îl1:('('[I-păII1>goeÎat i umi l'lI HOIll:înja 

DELA TÂRG. 
(Din viaţa maleştriIor din Ardeal). 

Om <t.,"IC'z>at, .el î~i l)a~tr~ hllllHl ('llllll',part ori ,,..i 
,;lJil şi .mai ales la tiil'g'lll'i îi puteai \"ede,\ toată 
'il'('a, ?-{'u ţi~a,l' fi pleeat .până {!e nil erau toate 
:!le întcpenit-e, pmr De drum Sfl tot cCdCltorcstj eli, 

"" iti t>illoa dc urât, îti Po\'c"tea l'lit{l îm lună, eâte 
:1 soal'e şi cântJ t~. pl'~lIcdea pjl'ot'(.'Ialaît.i ,dihu-ea 
oee să dormi. 1.1il deal \11\('<1 pe jOi;, l'a 'să lJ.,;,ureze 

-reul ea,ilor şi ar fi fvst în ~tar(' :'Ift l,a-1'e tohil'jg-ii 
.; mijloeuldlI'nnrn hli, dai~:i se in tfrll1'pllH l'a "rCu
ill b(>at ori rHll (le inimă :::li hată <,aii fil:l'ă mdă 
,II' .a tÎ\irg îşi ,:ede.a d8 cale l'ni. Dc;-.dIi,dca '~Clltl'ă 

. vremc potT,ivită, ca nimeni ",ă nu-l bârfel1l.'''că 
; L~i i'C,.)U!c{\ 'I1CJ.!,'o\ul înaintoR altHra. 'El,a j'Il,,,ă 
,ai tiL'\It nmn_aÎ ('rInd W',I1<1(\ '(>IHJllJilll'iit')l'ii, !!,'ll

',i ulllM;\ ea tmL0R, Cât ţiIlca tâl'g;ll nu mrt~ca 
;lnie: ('[LUd lI'V.ou !l'n pic tIc n1p:az, iarna ,h1<1 {'i'ltf' 
;:Ul'a d<, vilJ, iair YaTil apH, Şi eul1td vedea!'â~ 'Uill 
II],W'I~tC'llt pln;oC'a hîngă el. ii 'Vcne.a. ,,,ă~:;.j j 'ntoH.l'
iIlJ'i\'il'ea ,şi nu "e putea ·dnlllel"i. {'\llll ,dc-i Tine 
:nja "il hea, câncd ar.e să-şi ,'sy,ă de târg. 
A~a il ennoştC\am 'pc (\}('ti't'l,'HlI şi de a('C'e.a mt 

i,a fost 'eu 'JllIirwreeă ram :amo:it \'ol,bi'llld ,a",t,f"l 
"f'el(' cu lână. 
~i a·~ifi \Tnt "il lliili yorlwf\>-('ă, {hul' ('11>111 îl 
lea'l1J pc o,;'rn'clnri imi \,Plu'a (Tren să ... l lIlai Îll-
.~ ~. ~ 

l'ri\,.;ura ne ;Jj un,.:p şi l'hi,rig-illl îl Îlltl'eahă;dlu'ă 
ill sii 0>(' lIl'pe, tir IIlC !'gc t.)t rw jOi'. 

" ,,\1.:!Jlii 'în pa.~, sun.telll la !xJl(hd ele fp!, 'il 1I\l-1 
:'i<tN,' ol':t~nl", -

~.(·U~lH a fl~:-;t tnr"1ţ!;ttl ~ îl Î·ntl'eb~i eil ~ă Z[(~ t ţi 

<'0\1 ('O\' a , 
.,Slah" zji'O f>1. pri\'i'll'll b pCilbert':l flnlllr1 li 111 i. 

"lah i,le t.·:·t, mai 'l)iYPI11 J1H.kjde hl tîl1'Kul:.-:.t'imtei 
\1 ăl'ii ,de pjMl'ă, ,dalr mI still, ,da<'ă mă voi due(l 
(,fi ne 1l)X'U, l'11Jp-e ('h i,l'ia ~i' ".heltn ia l,a . .x n-i vorllii, 
rlnlJlllu-i hlllg' f;\i g'1X'\!. mai ale.s .c1"l>n 1az în (1)J'C 

nC:l;ţ.I'g-. r!le t'!H m,jc'll,m, 'ehirigii ,~llI11t pn'a fără 5:11-

flet IW1lJtn t()aIll'na". 
.. t'hi'l'i,a e ,'e e, -di (k ('helhl,it llU JlI'ea dtel

t ni\,i " .. , 
"Arli.(',ă t~1Hll o Îpi, ,~i ('nm (' omul. r'nlll 'lIl:i

,hÎbwii bea. ,lommw în hirt :::-i a,;t"n "ml-Î fiit'ă l,hel
tui,aliL ;J,ltlll e mai 1'('tl';1,,,. Cite ('Il Îmi !rIille mU'Il
('a,l'cde-a\l.'lI,;ii, ee dă IllllJl'IIPZf>1l ~ă' fie. ·(lar mai 
hllll ii rle'f'<l t i,n hi I't III' i. r ,'i-{'ok'H ma i \'el' or nwhill 
OI' yj'n, ,da,!' ,de IIHÎIH'al t, l1'mnati l'al"t'orj llIămân·e" .. , 

,,;\"'"1l11Iti'i, ])Illlllll'a:(,l\ni fu.:t dp lll'1I1't01Ti la 
lbtpg ~i la ~Llm t:l "JI ărjP rle P i,l t rii, ehi l' pC' TIp
t(>I1:-1't' te-<ali Silit \T'or]ată ~,: I 

.. \lu !" 

.. 1 J:bl' POVfl"StP-;l lni o ,;,tii~" 
"l-'tin n:di .. :i'i ('11111 <llll -nllzit-o djn g-III'U OllflJle

HiI,'I',' ':l~a' o~till >;li 1'11. n1\'lIlillB'l,(1\1 ~t.i,e eâ\i [mi 
ynr fi. ne ('ÎI'lId ':In tr~it r]oulÎ "1~,l'ori (j.p lIri':lh-;;: una 
1)[' 1tetPz.a't !ii alt.ir pl' l!lllllt~·l{' J)oyii, Jln!tîl vre
IIlP iHI tJ'iiit pic i11~cl. pîini! ('{' Ic-,I tn-l:-'l1it pri'n '<fI]! 
~;-i-~i zi,lhISt'ii fiPI'·a.n" .. eehl'!{" lbr p:întl I/l'a :-<'-' 
.11)lWa de ltWI"lI, ['ea flr-l;n J{pwzat zi,.,,: .. lle-mi ;1-

jntii Dnllll\(-'ZPIl. 'p;1nă l lmllillj,('îi, zidI''''''' (·f'!·afta·' 
l:IT ['{':1 dda np\-:\ r;'!"plm.:;p: oriim i aj \l 1 ă 

1)lI1Hfll;:zen III' nu, plina D111Ili·n,et(·iitl'phltc:::il i"pl'ii
n'",:', Şi ~(' (1T'11 ";! ril ci" zi,'l i t ~ i lt!(, !'I1:':i LlI!l i ':'! 

:<PI'(' il I't'ZOI\'<I, Înct.I"lllll :<piTit ;1'I1l1l·al. ,rfl'rlH'\(: 
dl'f,;t.i-lI11i ('{' ,,;l1nt ni pew:linto între Hmia w\'ie-
1I(,~1 şi Itomiini:a. 

,,!n 'Inn'H ll.!'l',..;tol' de('laplt:ii ll.HVllt 1«;" un 
p, ,1. i'lll Il de v(',d,(',l'i î 11 t re 11<) i ~i d, Ci l'N ~n, (' ,!Il' e 
.~Pllr, {'ll '\'il PILtCll ·"ă (hH'iÎ. la l'C'zoh'al'pa 11l.tr"iUl 
"el):; ,,,aţi_~fikiit<!r a illtPI,('~>l{w Hnlî,.tl'l· 'i'Î a t'-ll(,,,ti-ll

il.ilo,J' iWlldilite (butre Hns"ia ,~i dintre 11Oi, 

"In (Ot' {ll'in';;.t{. 'llltimilf' i'llt'iclPnt.e (lda g'l'a
'tli la lHlU~lră el" nn llC'-an miralt fi in,ih'ă >'ll'llt \"(ln~ 
set'in ta fait.a Iri li r("1l.>l'1l[le~celll .. ei lrorl'onti",tc ,',aH' .] .. 
.. i"lt('\'a Inni,dpja ~ uhs€'l'\'ii in t'lt ell'pl'ill"'lll r,n
g·a~r1pi. 

"Din Y'l'(,ll1C' :un '''<'lIl'lIalat perle"llll ,a'~l'~t"l' il

git.atlulli, 
.,I\r~)f('ZC(''1Ltalltjij l'Olllh"Î'11'llei JIlilit~1l'e ildl',ra

li,att: dela Blll(la,p{i$Ja.'~\l1 dat 'll'll I'omuni('atrlin 
"arc l'Clmhă căn';Jl1 f .. ,,\ l>:nwpntJ'i'irÎ tIP i l'UPf' la 
~ 1':1 Il iţ,;t WH1>'tdL 

' .. Am ;;i f'xpl'ilJlat ,diferitelor Vll!prj. <Li {;;'t!'o!' 
1'(·p'l'.'/"eJ1,tilll~i mi~ital'l an dat tril ibtal,{, ~mmlli.cat 
'"'lll")H'icndt'rC'anoa,;tl'ă, ,e.ă n~mel1on 1Il1l'hotii a fo"t 
t'.1,c·l\iti"i t'~ rit parI i(·i'p'WC';l repl'(,wlltanti,h>r HOlnii
lliei. ;J lIg'o'>l'af\'iejl;i ('eho:-<I.li\-,l;.eit,i "i fi"ul'ă l'a Ulii· 
:'ar _-ii Ii,i-t, ti ("I,'Nlt infnl";IlHţi,i1e (·u\"('uitP.S{' ştie, 
"ii at~l:t :1 lI-g',,",lcw\'ii, \'t'h",..loY;J('ji l';lr:::lu"l am :-<em 
lJ!ll<lt llL'iTll'(il,at, În Nll''''ul {'('1,,1' trei ami lhn 1Il~!Iliî 
In.:iHfk!Ollţ,a l1la"nril"r hlatC' de 0<."imisia jllt'c>,pali
;ura pt'IlIl'lI rk'"a'l' 111 a rea r ng,lI',i,<'i, fln l'o114ată ,azi, 

iUl'l'IHU \Ia rţi "j IUl'I"<lrii tot .Jung-III "ăpti!.m,lll<.ii: 
i'ai' (·.;}l1(l fu ~:llIlhătii Îm Slwe seara, <lillUÎIl!llllllii Pl'a~l 
g'ata 'l'1l I'otiqilt', llll'I1HlÎ 11Irllllrih· ~;i 1(' ,:,inghi
lt>a,~·H. 

{'Pil (lel,a HdetJ,at ';''Îl1g'hih !.nl'lllll: .t,:Oll du1n 
1)eY[1 îcnf'ă !'ohor,î î-n yale, (',a csă-l;\i udlIl'ă ",in,ghitile, 
di;(,)' llitlllwi DIL1ILlW7Jllll 'fă-eu 0.111 i llilt nu ~i-i rii"tmmă 
cet,lt<.'1l\. în ~llll"('ş {'!l !';ii~i araH' ('Îlt tIe li1itl'f'îi e"te 
I)Utf'I'C'tI şi eii, fiira ajut<'1'1l1 lui. llimi·(' nu ]10:*' 

.să f ae:1 olllll L 
~i (':Îlllrl \-;1/'.1I ('{'<l del,a l~~y,a ;:'l['lipi'l~d l'~-kl.t,l\a 

eea (l\'1.a Retf'zat.. 1111 mai pntea.rle ('iljtn~blliti'i, Din 
nou i'p o,,:În:(!i !-[1 i DI1,1II11{,"7A.'1l. l'nii ll'll fer d .. pl'Il'?; 
7i "'II i eu el postc d-ealuri, 

~i ?liep, di Ht~ît al' fi +'0:<1 {ci'IlI plug-ulni Ile 
IILaN' şi cliC a'~Il'lltit. inettt ,a 11:1>:' toată t'l't';l"'kl 'Illltll

wl~ti 'ii lk~~lt'e(',a '1l1Înii în 'zinil cit, il",tăzi, ii Zlil'ţ.': 
,,)llInţole Uf>t.czat". 

.,Pa;' (-tI"lJalaJii el' ,.;'a j'll'tillllpl'Ht (' 
,,1 ii 1'Ipll~Bit'ă ~)a îll1'lmrr1at I'n \1 lin,,:,. In .1"'; 

(le l)f'Y;I, ';li ('hi,a .. 'azi, '1':Î"lU] 't,rh'i Il<' '11'('0111, 1111/'.1 

(~Itlll \'IW'ite ),1111'(':;111. pill1U ('(' li~i tl''IX'(' apu P""'Ît' 
boh,\'~1'll i". ' 

",1).11' ('Ihlll ~(' pcak. ,'il d"lIr l'lJ 110\';1 (' ,'('-

ta.t .. ", 

.~.\ţ:l~ :H",tta îi alta~ H~ta îi n~';hi l1()tlţi"~ 
Til('lIi, 
t 'H{':lrtiill î';'l d('"I{'gii ~aj.u1 ';Ii îl tinea 11"'lotul 

în ))';111:1 lui o"o';kă :;;i înu{'gl'ită (}{,l'lH'fll. DeO().:ltă 
i'd ili~n;i'r,,(' "aplIl ~i pl'iyj il1'llfl]jOj, l~i 1'Iilllhă 
1.,t'hi;d~'1:1 1111 d(',l1 kl altllll. p.'mi'i -rkl'al't." în i'tLll
.luI zlll'ilol', 

Fpeţul 'un.ui eXExnpls.p ~ LE':U 50 bani, 



ca roz:dtatul acestei activitati a adas <1r:olo, că 
dl7,-4llîmal'6a Unhgariei, rmpw'ă de tratatul elI(' La 
TriiaJo,on MI. a aj t\J1;l f'ă fie ind U1I fa,pt hlit!'('
pli'IlJlt. 

"Pot apune, eă am TfI;ma;.; foorte multumit de 
că.lătoriilc mele la Paril.,>şi Uomo.. 

" V ii .asigrtur, că Ramii ni.a ,qe hlwură de si D\~,lr 
ţia ee i-~ <'\l\'i'ue, ·eR: seflpJ't~i~lZă în streini'ltllite 
t~n\diDto1{' {}a'<.>ifi('eal? po1iili~'fli llOIl,>ltl~ ,şi .sforţă
rlJLe ne.a.,:.;tro de consolIdare ÎnteIIllă". 

... , .ft .. , dA l.' 
Arfa. în serviciul propagandei 

maghiare. 
. In l1um~\rud nostru ~ M.arti am relevatmeto

da PTa(;tici~ pe care o întrebuinţează. sinwaticii 
no~tri ve!dni pentru a se servi de artă În S-COPU} 

prollagandei maKhiare atât de scumpă sufletllh_l 
lor. Am re~evat că vitrinele oD:lişel·O'r din Ardeal, 
Balloat si tările ung-urc'ne ~cim sub lx>va ra 1tClll",tn~
rate"or tablouri. V'Cl1i tc din Un~aria, spre a fi vân
duijc şi a a1tLl1na. astfel ba,ni din Rcmârfa ])Cnt'rtl 

a discredtta În străin~itat'e cu ajutorul \'(}r, tara 
noastra. 

Ce-c-a-ce m'a Îl1cremcnft ins:i, si m'a revoltat 
~Ol1tra' temhc:Vsmuluinostm or~C'n·tai] cqe exP)
zWa de .Pictudi. deschi\ă dela 19~-28 Ia-Huar!e, Îl} 

p<li:am1' prClfcc,turl~~i jUld. D()~', (in Cra'.ioY<1', de 
către Un llUI1l;ir d.c 40 artiştj U111R'ltri. Accasti'i ex
pozitie ;c!, fost aranjtă chiar În timpul dl1Jd veci
nii noştri ne n:mcnintau la hotare, 1;<1r ziart:le jor 
ne înjurall şi neadres.ali cek mai trivialle cp[tcre. 

A::cstc L!lbi'ollri au trccut g-ranita în tImpul 
ataeuriLor dela Orad.c'a Şi Arad ;):jc gr;\nicerilor 
ungUr!: şi artiŞtii veniti dela Bndapesta Mtea,u li
nistit cuc în păreţii palatului P11cfectl!\'ei de Dorj 
in timp ce z,lmbeau ironi'e privind pc f~re::\str;\, 

fr~~m[U1t)Jfrca, de pc strade. 
Ce or fi Zisei d·cs!j}re 1l0i în clipele acele'~ 
[)e ar fi fost măI.':ar Un romal1 Între 'c!XI>O

zanti, s.au vre-un cetătean român de alt{l naţiona
litate, ar fi fost 'un mic motiv pelltn~ primirea 
phnâ de cnrtoaziiece .:Ie_a f;lcut Cr:lio\'acc10r Hei 

dtl7,in,l de pictori m(l~hi'ari hver(ltori Îll marile a
telicre de prf)pa~<lind{ldin Budapest1 şi ye!1iti în 
ţara noa'stră cu scopuri destul de evidente. 

Vina esta <li t1{}astră. aromâni!or. carc nu ştim 
să n.e iubim. &1, ne s~:mam Ce este al l~ostru, ci 
stăm indiferenti ba manife.stărille adcvă:naltciarte 

românesti. 
Vina este a sut1clor de vidori români rcare se 

grămădesc cu expozitiile în toate clftimiil·e Bucu
resttror, drora nU le-a dat prin gand să se de
rattietze ca să se ducă şi înalte oraşe ale tării, 
cărora nu l1Ie~ venitpri.n minte că banii româ
neşt.idill oraşele de pr.o>VI;ncie sestreooară în alte 
bUZttJlaf'C ca aP'Oi ajUIIl,g'ân<i în străinătate să ~r
vească la d·efăimatea ţării şi" d;elciap'cturei ro
mâne. !J>rea comodă ca să se mişte din Bucureşti. 

Viniâl e.<>te a g'llvern.amţiJ.oţ d& azi: şi d,e teri 
care l)t"eal ooupaii -cit mesChi11lăr~tle polittcei in
ternepenmit, ba chiar !poate se simt măgnHti, oă 
au avut prilejul să ptlnă la dispozi~~e 'palate of!
cia~ să 'SlClttească d<e ta.xelie vamale .:;:\;eastă ma:r
fă de lux cu care vc;cinii n:oştnt vin să ne de-.<;poae 
Şi ~e urmă să-şi bată joc de tot ce eromânesc. 

V.LAD TEPEŞ. 
,.", o'iI" •• t) • ' ..... '-

Efectivul armatei bulgare. 
Drrpă .. Le Tomp~n aTmata l)nlg'ilr9 are azi nI"

.m'ărom1 e,{,ooti·v: 

_ SOLIDARITA.TEA 

I I,Ce se petreceJa lsilul de copii" 
- o Înfâmpinare. -

Ni-se oere pu.blicarca urtm~ltoarei Î·ntâmpi:n.\ri 
pe Care o puhlic<'lm Întocmai: 

In num;(rtl! dl'n 23 lanut<\'rte a. 'e . .<l'; ziarului 
"SoV,ctarrHatca" s'a pubHcat sub titlul "Ce se ,pe
trece la Azilul de C(Wi Î" un art.icof, tendentios si 
lipsit d'C ·ori.ce bază contra, directiunci azi·lulul., 

Artico}ul se ex.Plc;'l 1J)C s.~nc. Si anume, ex
plicarea ~easta este m<lnCvra condti:-ă contra 
1)t.:\I"soane a Imai j·os iscălitului, ,;:are manevră este 
inspirată de inte1Jitii'1e egoiste şir~~utăojoose ace
lora, c<\Jl{ prin at,a,;;Ltri mincin{)aSiC incearca pe căi 
COnd am1h:1ibjl1c. a n,imicj, f'l'.:ntru a aiwll-g-e scopuri 
e~oiste, conducerea de până w;,uma al institutu
rui. Prim. procedura disci'Plina'ră, ce a fost În 
CI<rR'ere în luna De::enwrie atmtl trecut. ~,'a con
statat făia îndoială, că nta11>CVr<l, 02\dresată c(mtra 
pcrSi(~ane} mai jo.o; i~că'Ht\lhli s'a bazat I!le fapte 1n
Ve!1lta~te ~ neadel\1:i;ţ.;l,il';!. Procecllltra di~::ip'limată 
"::'(1'~l' a fo.o;t condllS~[ din partea il1~.'Pe'Ctorilor sa
rt'tar1, exmiSi în aoest SoC01J, alt constatat, că di
n>~ctillnC'a condl\toeinstitlltul de azi'! în mc,d exem
plar. Dirccţiunca aprimjt dep!inli rehahilitare, iar 
a;;:e i, C11ri:m cerut pmced'm,3j di"ci'pFn"r~l au ră
.mas cu ruşinea tlnei !2a:l{)mn~i 11ch:17;ane. Dos-a're]c 
Crl1l'zci di~cij)linare ~\!nt alCte puhlice, din acd::n 

nricine r;O;)t,j c~nsr;)'k~ l1'ctcml,'niciqce!nr afirmate 
de artiwllli din 2.1 I;:rlllari'c 1923 al "SolidarHMii". 

Viizâl1d acei C:L1.0111niatori. C~l 11U 1,') swcccde ne 
ca'e dis".;iplill!ad a aivllR"c SCOPllri~ic eg(Js1e aU in
cercat 11]'(' c:!lka l)rL'SCi Sr\ atace. dar bine întdcs 
iar:l3 cu fapte l1ea:dev~lrate. 

In 19 fanuark d.I'CI)t di s'a: intâmplato ncTe
ricire tristă cu un m::.,: îngrijit al 3Iziju;ui. sufelfnd 
acC'~,t îngrijit prin ar~"l!r[l Jezinni, car' i-an CaLlz,1t 

lllcart:Ca j}cste dou:t zile. N.cferfcirea este ,una,cci
dcnt. cn,fe nu s'a 'putut pre\"c.dea. MiCtll~ Îngrijit, 
Jura Inan, în dimil'c:lta zH::i de BobobllZă, când 
lhl ca Il za vis,c" Illlll i Cl'! ma re 11 L1 s'a pt1 tut în :,tl zi 
hine sala, unde cra {Il hine Ît12:ri ii t• ~- s'a apfn!';l'at 
d~ soli<\ ca sit se în,..,:;'\ll.c:l'sd Visco'Ull "~ sllf[at 
fh':{IJ-u .a,fara din $o\},î, hainele mi<.:utuhli aII luat 
foc. In cameră era doica POlJ Fl·on:re, care era în~ 
credi'1ţaUi I.':U imw(~'cti?1 ·c8,'lTlerji. In momentul când 
ali llut rOG h"ine'e kll'alului. femeia Pn!l Floare a 
strig;at după aj\lto)" şi în {:;îb<:va scctll1de av a.iUllS 

În ~:1mer;i Îlli!'·rijjtup:rc:J.c Bjn,chicean Mair'ia şi Mi. 
zeri Maria. T{)ate trei femcile au stins f(Jclril hai
nelor. După .a.cea~t" ing'rIjitoarca Mizeri Marhl' a 
da,t 1lJutont1 prim în mod'U'l !prcscris. 
, Cu în ziua ,aceea alm luat parte .:'a f.:sti\'it~tţne 
de Bohoteaz~l Şi numai du\):\ festivj!flti am ajLmtS 
la Azi.l, UllKI\e am datajut,orul medkal din {)<llre. 

c oricare med~ j)Oate constata un procedeu con
şUincios. Durer,e. Jura lOia'tl nu s'a Ptttut mântui. 

Directiul1'ca a ,r.<liP'GTt..1t c<llzLlIl 'j)olit,ici, iar jos 
iscilIitll!~ in persoană am iTlt(~f\~cl!1i·t la pa!rchet pen
tru introducerea cercetarilor şi autopStci. Prin a
CCyt fapt este dov,ed'it, ca e)l:rectiunea a făcut pa
Si;' necesari, Ică cei - eventlha~ - vinovati să. f\c 
chemati în judecată. 

ŢIn încă <La a31rnint i, că toti cei 10 oficianti ai 
azil/ului sllITltl'omâni. Esuu medic român, 6 ÎJl!tr i-
HtMre sunt române. 'Precum şi toate lnspcetoarele 

I de colonie SU:J1:t ,rnmâne, prin ce se d,csminteste oti 
, ce acum de antiJlati<)ll-alism. Nu se poate imputa 

nici dmisjunea că l'a Bobotează nu s'a sfinţit insti~ 
tutuI, c<\Oiuici o rn~tituţill11l~ pllbl'ică nu a învi·ta't 
prL"Otul la sfintire. PelânR"ă toate, cădirecthm·et 
i-a cattmt malfie dUlrere să vada, cii doar acest 
institute Unielll, care a r~mlla<S f~ir;;' sfinţilrea obic;
I1lH'ă, totu.~i nu poate sUPOrta responzabititatea. 
căci IOOnducătorul ofichvliui parO'hial din oficiu ar 
fi trebuit ~ lee In evidenţă şi acest institut PU
blic. 

La Ult'mă trebue să atragem aten~'Thnea La mi~ 
siwlea DOnderoasă ce o îndelllin,'~şte Az!hli de co
pii atu'llcl, când fată de mortaIltatea de eOI}i; sub 
un an în gcr.Iera:1 26-28% din întrea:~a tară, -

8 rl?'g. de jn:fanterie !Cu ,I,n efectiv t".Aa 1 de 533 
'Ofi ţ.e,ri şi 5902 o:rmcni die tr·n pă; 8 gru']Je de a 1'

biletie. rllt tm ef(j~~tiv de 181 OIfiţeri şi 612 oameni; 
:3 feg'. ,J,e ca'VaiMie cu llTI ,efect,i \. de 63 o;f,iWri ·~i 
80ti oameni de t1tltlp5; 5 batllJliol'l.'Ilc ele gonilll ml 
'lin '€de<"tiv tcrl.al \t:e 71 ofiţeri ,şi 88'& OalUl.erlli do 
t.r.n~);~; U'1l'lita tîl'e" d~ jS::1,da~<'~'ie şi v.am.ă au I.l.l~ 1 
efectiV totftl de ;)70 oflţ,en, 7,23 oa,menl !Cl€; tl"r\l1pa 

! ina'CeJst Azif, unde a}ulliit copiii ot.:'t mai slab:, este 
nutllflll 8-10% din copiii die sub un an, T>e lâll~ă 
toate, că mHl~tl se im!;ri je9C 500 copii, Aceşti nU
meri vorbesc mal: mult decât orice în favoaTea in
stitutului. 

gl'ăn,ieer,i: lG9 ofiteri şi 3866 ·oa:meni d.~ trupă. I 

AWlIli mot.j,v(> să ClJ'eclcrn ci{ oaOf'.&tc ofectt:ve sunt 1 
in ferioare ('('lor r~ale. .. 

Arad, la 25 Ianuarie 192.1 
Cu stimă: 

Dr. KARDOS OeZA 
directorul AzHultti de copii. 

.1&1 _ 

Villt:ri. :?G Ianuarie 1923. ... ... 

IMN 
• PENTRU J. 

1: Viatil! 
Cine? Cine, .irl', 

Te-a iubit. f.c-a bl'cstemat maj ll11uH, 
Mar cald, mai IlC'mp[lcait Ca mine?!. .. 

Viată! 
IntlmerCIC\\-t i mii bjrne. mă putrt1ze'şte. mă in

. [ghiaţă 

SlYdirde-ti mă coace 
Si mă orcşte ş.i mă 'mhuibă şi mă arde ... 
Rt0nas.c cu fiecare a~atl dimi.neaţă, 
Cu fiecare vis de hlpt{l. de isbândă. de mai, bine ... 
Ca11if$te fcrmccate coorrde 
Vibre.cvză toa t·e fibrcl'e din mine!... 

- illiti. 
11 :JÎ 

'in t 
, f. 

: e;al 
,JJst 

;:,IS[" 

:du!;, 

M'NPrind si ard 
Mă risirl';~'c şi SCald si picr 
Cll-Ot{CC ad~lnc fiOr de dcsnăidejdc ori dc bucurie ... 
Pentru cot ce tu 111:~ai dat şi imi-ai furat si p~lnKa-

1 vi 

IaSi 

,'~ c: 

hit apoi -
Cu toată tira si Îllbirea mOOi: Viată -- slavă tie! ... 

A. COTR,UŞ. 
..... 4''& cztutr .. v ............ 

:i. r 
'ril! 

Marioara Voiculescu la Arad. "i'li 
" .. 
, " 

- Senzâfjonal~ reprezentafie la Teatrul 
Orăşenesc. - , ,~~. 

Lwd In 2[1 [((n1l11I'/I'. colllwwia d,·amaiică 'J!n, 
/'ioro·(/. Vnir!desr/l. 1'11. jura pentru lJ1·ima oafă ',.1!r 

.. /JrI/lSflfO{I!'c((, r(j.~I'C" . .,,,nw.(iO'no7rt 'piesă în 1/ acte ,':"( 

dr 1'- flit8(," , ]!ro·iorrra Voicu/eseu. va jum "Q[111 ;ră 

Jflffrl 1furi, cc/dJra da/180fo(l/'e india.nă care (( 
fii,'! i'IJI/JHşrillă fn timplll ni.zlwiului pMtr'u spi. 

>.\ t 
OIH1)'bc~ 

[1l('cjJlltlll {r' ()1'('1, fi ,~rol'((. Hildp. la, Librări!lul 
1) i ,'C('<il Il ii. 
.. ... !I$ICJ71 ... F~llJilllţ .1 _ •• ~·.h""._""'CIiIIJIA'''$ •• _ ...... __ n",ţ.' ......... _'11111! ........ _ • ..-. isti 

. 1:h3 
Pretul produselor petrolifere 

pentru consumul infern. 
Preţul produselor ;pet·rolifere pentru oonISUlmu{':ill. 

intern, Icco fabricii indrx:ate în vagon, au fost 'ril 
fixate de I~onsilil\'l de miniştrI astfel: 

Benzină de 'lIvlaţie 5 lei hr .• benzina usoara 
;'tSO, ht'nzină grea 2, petro'lul Washingbor\ 2, pe. ;Jn 
trolul lanlPan t rmf:~lla t 1.50, motorina 1.50, păcura ':;1 
)"l~ntru St~lt, jllde\e si COml~nl!:'l 70 bani, 1)(i,cura pen-
tru mO.I/', bruhirij şi fahrj{.;'l de hârtie 1 ],eli, păcura . 
pentru cel~laHe il1,dl1strii l).'l·rticu!a,re L30. 

Ulciuri 1l'entruamestcc şi fllSllrl 2.40 kgr., ule· :ati 
in! p~ntru maşini a~rjco;le 2.30, ulei Dert:tru masini :)15 

şi os i prima şi extra 3.15, ulei pentru motooire re-
~al O şi industri~ll! 3.80, u:lctpeln.tru moto,a,re ti? 
Dic.s.ei! 4.70, w!,cillri tlS0arC pentru cUind:r,e 3.75, u· !e!; 
·I'~illr; g-rclc IH~'ntru Cili'lXkc 3.65, 11Iei~a.l pentnl ::tt; 
ahuri qt!pr:1ÎTl'c~117i(i si uld regent 000 4.55.k9:r'h 

, Preţ\;,rilc atât tx.,~tru nrodu!"<;eJ-o 'Petrafifere 
dtt şi J;CnDm 11lc{uri sunt oh1i;:atmri J)cntru t()1!t' t 
c.Lcpozite'e, adă~~:1n d'u-3e '!'?l ele un mite comisim: 
Lwntru cnelt\l'ji de tran:-:port şi n1A1l1lpulatie. 

.' $ , ....... :, .... F t ... ,as ...... $ an.", !it~ 

Speranţe bolşeviste intr'o revO· 
lutie mondial~. ;~ 

LONDRA. - Cor~poncLentil ;zi~}.or engle'LC ':e 

comunică din Mos.cova. că acolo dDmneşre păre
rea eri, rriu cccflarc~1 Mtlinuhli Rnhr d~ cătr~ 'el 

tr<l11~czj, ÎI! urllla pr'c~iHi['il{)r GreC''1.'i tPe11trtt w:, ~r, 

atai\: împ<*iva Tu rcI' ci şi rrin aU:iCul lIthuaniellî!Of ~ 
l;Sl.;P'a Momel-ului, l:uit'lGpa se. af'[t iarr ~n aitm\:i :n 

unui maro război. 
R<i~!Wild!_~rC1 aq'.,-"',ltlia ar aVC!110 f ranta. 

, ,!. ~ 

Ntrmcrna.:.;e z"u,rc rusc~ti p!thl~c~l arti~ole ~:I 
2;ce~t c,~prins. Un lm~nifest bn!~'Vist contilH: UJi, 

" ~ 

apel către tuorătc.ri, t{\ra~l\, S(}ldat~, Pr!c,,"UTl1 şi cMr~ 
., - • • • C - d' 1 •. terj'M' 

SI',U'tt!' tr'\jlCe?:!. $:,\ '1'tI execute Of line C fl,l .' ." 
~()r. Bn·!şcvich rllşi a~to::q)Ui mll~t deia izbw.:l1He1 

> 
• re' ,1 

unOr rtLrbUrtlrj,ca,re. ar putea fi pro\'Oca1e In ,;. 

~it;rf~a. l~\:hr prin 3-etiunea fr<mţei şi va trebui ~ l' 
ducft la r~t\;::n1k, .h. lm răzhni de gtterWa ~i 1 
~. . , . aDi' 

prahuSlrc<'l eC{)n::1l'i:a .':1 CUrC1P't)' aPttsC'n~, pr ., 

e'3i re car..::, În cck din tlrm~i, ~-c \'!(.l! si'ârşi ; ~ 



'Ileri, !6 lanUaTie 192.3, 

INFORMA TIUNI. , 

J:Wjiim pe toţi aceia, cari primesc ziarul no
iri" a 'fie lr/-:nite cât ma.i curând taxa abonamen. 
,diti. cu (tire n~ datorează. în caz contrar ţiind 
l1:Ji(j rl le. w'l'l ,nm'iterea ziarului. 

• 
In scopu1 de a PUne la i'1l~emână studentilor 

in toate facu1tătile tlvragiHe c!<llSjce fr<!l1cezc,d. 
roL Am~hdcscu, m:nistrul instru<::ţiunci, a c~rut 

.,i:;ani!or fa\:uihili:or dela toate universltatll.c 
'JJstrc si"1 arat.e tninisterul!li care sunt uvragiilc 
)sice necesare. lJCn trU ca ele să JYJa~ă fi Im,:;Jiat 

:d!t,,~ din Franţa. 
Tot d. min'stru al instructiu'llei Va ;~revcdt' 

'1 yijtrm.ll buget o sumă suiicielltă ore s:i ser
,taSdl ~a t.iparirea În Hmba română a maJ1l,a1clcr 
;~ C~trc 5:tl1dcntil facultăti!or au nevoe pentru ~tu
;'j. De a', cmcne,a se var tipări şi cursur:l;: In )fe· 
Ifiln.r llni\'crsi tari. 

• 
P.'_r,e:-;;i elin Stc;::khalm JnUnţfl exporturile dc 

::;caf.c h-lcute de! sovide şi declaratiu'11;C del"5!:::
'::'li\or ~;)V:cticc cu privire ,l,a Î!:tcdar~a k~dl'ctCj. 
; i:i::ut ca nn::aniZ:<ltillc de ajutor me<Jc/.t: ~il< ~e 

· :,::d:a scă la SllSl'-..:nuarca ·ajutrJr\l!t1Î iUi l1j;,;lt l~l:-

De alta parte, dupâ o den'~ş~t din V:ll-Ş(,V i 8., 
.11Tletca şi-a făcut din nou apariţia: Jl;\J~i inhr-

· ~ci;ln,ile oiid' al.e, o j umiita,tc< milion pt:1 ~oanc sunt 
· iră a:llăl>ost şi reSUrse. 

• 
(luvernu;' JZ;crrna'n Wnd invitat de' Cl:j rmn{m 

;:\ trimeată o dclc1:aţic la Bucuresti Si.'iC a trata 
·Llestiltlica: dcspăgubirilor a r[lspuns cl s;)CntcSk 

nI util ca trat.ativele să al'bă loc la Berlin. 
:!..K1 aceasta );u\'cmul român a r~isPllns că per-

istă În punctul~ă'll de vcdere, ca tratat;vdc, s1 
·'ibă loc la Bucuresti şi În ac-est senl: aşteaptă 
:i~j)Oziţli!:c g-nv..:rnull1; gcrm,31l1. 

• 
Zil"Je trecute a a'lut 1{Y~ lrw::;dila f)-nei lier

::\na vJ~n"n '~n dt' l(oi11lll Ora~ann judccClt'lr la 
;iUUlb,'lhtl din Ara'd" 

'. Il profesor dr. AndlClescu millis:trul iilS l ,'!!C-

· :Jnei a aprobat a<::ordarca sumei de 1 'mj:;on lei, 
'O,ltra îmhl!'nahtţir~a diminurilor sl1tdcn(';şti. 

• 
D. cf)lm;:~l Toma Dumitrescu l1tl111 J'n dck

:atîi Tcmânj ,ia tconferinţa din Lausa,lllC s'a Îrl

: . :lrs în CafJÎta,lâ. 
• 

). O te[,e~ramă din Spania anuntw d IJe vhja 
:ela Rapita S'3j găs.it ~::a,davnl't un~i bal'.1ne arUT1-

.1 ::±ti de va:luri în Ul'ma unei furtuni. Baicna arc 
iungime de peste 20 metri. In oorJ)'ul ei s'a ~;lsit 

e' .:ange de fablr.caţiullt'! engleză. 
• 

Din Cernăuti~,e telegraflază că grUp.1rc:t po
lii ::tleă NiStof a hotăTÎt fuzionarea: cu liheralii, 

1- ; 
• 

Si în ltatia atI CăZU1 zăp'Czi aşa de mari că 
:~iittlra Romei cu ora.o;.ele de provin.c:·c a ~ost, în

It ':i'~tă. 
• 

I))'{'~!ţiÎ stud'entimij 1111 lve rsj ta re uLl Ruct1 
rl 't~ti ne lângă So'c, "Ca.mi71:ul" au tri<rnis (1 sed-
Ini 1'111'6 tprinc~1re mulţumesc dlrt.{ Vasi1:u-i3vln<lvU 
Oi ~entrl!doo,atia de 12 milboa'l1e lei in scopu.f c;tluiri! 
1\:: :~lc; c~!mi11 studen.tesc. 

• 
rUR8U [, rit'- ţ(,8ăt()/'ir. ppl1trn {'O,'oln',. pe)'

~:i 1~1', r&numţf1t d(>. ;:/n.rtd nostnc 'Începe Luni ,2f! 
un "I),wriIC. Jnforma,ţii la J,ibrătia DiecB!rwrf. 

• :trt -
j:lf ,(vmit€tul şoolW" ffl j11oetn1ni Ilfov 'a h(jtărâ,t 
lel " I'n ilinul aoo.-na să c1ăd(}a.sCi<li o sută şcoli ,în :aeel 
re-:~ MiIlisteml instl':ucţiunej a fă'giî,d'urrt ('ÎÎ ya 

i (1 'rijilJli ll/CPt3lStă hotărâI'O prin d'i"efl~ don'a~iul1li. 

i~ • 
abi' A'lltorităţ,ile di'n Oradea-miare an î'l1iehiS şooala 

!ghiara lO!CsIă, întJ'ucât în locflll1\11 'e<i, se făcea 
;"Ng.a:n'd1i mmşrh ia:dî împOltri,~n rnt(>fcselor sta

':11i român. 

SOLIOARITATJ:A 

Bar011nltl'i ~'arosy din Timişoara pe.când se 
găs('a pe perulllll ~ă,rii Ul'Tllîln-d a pl("-0a în Istr(!j,nă
tl!lte i·~ia filtrat l1n gcaulJantan <"tl ltwnuri în va
lo~He 'C!\.' pe"tt' 50.000 }lp,i. 

• 
() {lol'Cp;aţie d~ H4 -"aH'n] ,n-preZf'llta<nţi al ro· 

mllnjtiit~i rleavore ri'iiIJ, (JIl'a~lll (UWH'll"ebl~, 
au Ţt!(1(<::lIt ]a 13 u e II r e ~ t] ff1râ'nd au-
dienţă !'{>gl'lllj, urwte va ,a.ră,ta rd~tai}at cmm a fo&t 
zărlăI'\Jl j<,j'tăaJ.p!{flrea de preşodintp al 3l('e61ei co
UllllJ1ităţii de 31\'('1'0. 

• 
Oraşul TiIl1lÎ~al'a ,a (>.('1"1It MltDl'itătilor în 

'dn!pt "ă 111f~i'lltf'.ze a('()lo 'O aiC':ldemie C'O<ffioreiaJă. 

*' 
Ţ,n (,.:l:F[nonl militar din Tjlllui'7Nura s'a ;;erbat 

JJl %1'\la de 25 T a,nururi'P, ('(':11 ten arul lui Pa,,1J,"ll r, 
de pătJ'e .'ii'W. "Fl'anco-RDm:mă. 

* • 
Ln Timi,';;oam a fl>~1: prins imlidrl'll:l Io~p,f 

Fawa,~ aS\l{)l'a eăr'1l1a ,,'ain gil,.;it. -înoo bu"a-ti (Il' 
bU'l1cllote fa}ţ.e ,d(' eiHe 5{\O ](-i. LI int,(lr(>~,at01"lll 

hlllt a mfiduri"jt, Pii :H'f'~ti ha'ni i-au fo:-.t, 'trillli~i 
din Bmlapl'Sta, 

{'mitra influen!ei, qrÎppi .~paniolij. P)'I'{"UIn şi 
In. {'onll'o tu/UI'OI' l!oiiFI)/' CI' pl'O t' in din infu(ie 
OI/ n;cef'lrl, celmf/Î bun {('fie prpl'entiv este 

F/Sr'L FERl?COISOS AT, U;J TlInI,';. 

[,' 1/11 1'I11lediu de S/I!lI'Cmlll efPd Î/l cazuri de 
unrmir', r/o/'l)7;ii. H/rtlru'ie. friguri infnmilellie şi 
1I1'irliÎ, :'c rrcr,slorn (lllmOaiW7 ·~fl7il1ei). 

et' rOiiN!;" prrrrlllÎc se I"f'Nl/l10lldii la diferite 
ll(~li ('illhqioas(' flt,r/ !lenlnl adulţi, clit şi pen/nt 
('!)J'ii. 

FUl'lllarir{ ])1'. FULDES. Atad. 

• 
Un adevarat '"ap,;r al nwrW a sosit ~~1 Pireu 

venind d"ll Sam~;lIll, spune o dcpcsâ din Atena. 
Dintr'un t<;tal de 1600 pasag:erl' atinşi d~~ tifos, va
riolă sau de l,oler:l, .-35 au murit În cnrsul drulDului 
ş1Z.I1I trebuit S{t fie arllllC:J,t! în m(l're imediat. 

DGu[\Zl!ci şi -cinci alti boln.'1\'i si~au dat su
ilctlll dl1P;t întrarea vaporw'u i în Pircu. Ministe
r\ltl hi~;encl grec a dat ordin '.:a, -c.orpllri 1e lor sâ 
fie a,rsC În camerib de Î!1-cil1zit, Pe bordl~l vas'l1111j 
chiar. Cât Ir'riveşte pe ~mpr.al\'ietuitDri lceste tn
terzis să debarcc în~l'me. -ca medicu:1 să fi jmtut 
lua toate milsLHile n~C0Sl:rrc P'':ntru a împied,oca e
pidemua; .să Se r;ilspijnd-.:asd'L 

• 
Mjlli\~terul de Î!\dustrie şi comert intenţionând 

rcstrân~erea ad,l!(l.lllliui regim de import a pus În 
lucrare sh~dierea chcsfu'Tlc l şi alcătuirea lucrări

lor Preparatoare. 
Lucrălrjle aceska fiind tlerm'.nate Vor fi su

pllsesăptămânaacea·sta ,p'îamtt!ui comlsill:l1ei de inn
port şi export Sl)rC a-şi da âvizul. 

'" 
Ev('nillm)!l'telc clj'l1 Ruhr i'Ie desfă)'03ra 'în mod 

t,).{ mai g-r.a.v. ' 
O\~m \a rlif'lC"larat 'dl POin'0aTC .pra"ei, Franta .. "a 

ma.i tN'Ce zile grele, până flă-şi atÎJn,gă ţj'Ilta. 
nI POi.T1,l',31'(1 a mai 'al1'1mţat, că Angli'a ~'a ex

pune 'proba.bil în ('l1!râ'TIU ]Ia Berlin, ('J()'Jlcl'pţi'll. sa 
fn:vorahilă F!T~mtE"i. . 

Perti'nl3.x v{)J'lhim1d in "Et~ho de PaTis" .do cele 
{'e ~ P(ltroc în Hllhr, l;t &rU~, reă 3i<.~olo Itre 100 o 
eltr~fi ne f!l1lr{lr1('('i"1'l\'ă, 1111 fnI ,de bătălie ee.ono· 
llLieii· şi :dipl<NlHl.tidi' n,o,emRnăt'CllI.r€ -eu 0t'Ia ,dela 
Vatidun. 

Din Munkaes (Ung>R.ria) s.o emml'l1:i«'·ă 1l'T'ltnă-
101'111 -('[IZ {,l1'rio-": Zi lelc alCl'~te două fe.moi taflarte 
În spitalul local, 1ma c.r€<ştinăşi eall1altă evreic.ă 
tiU dat llll.ştl(',re la dui {'O'p,ii de ~x 'ma.."'Culin. Fă
('i\tltln·~e ha~ eopiilO'r, j'nfiJ'lmier-e'le an schimhat 
copiii şi nimeni nu ll)!ttu '~tal:Hi care băiat apartine 
cokilalte tJ11ame. Dupa trecere de opt zi''e, unu} din 
hăeţ.i tn,huia [<it fie sllpm~ oper-a,ţiei de circumei
zi,\lJiIc. ~hllla l'reşti'llă a :p,rote,qt.at oon.tra (ll('!{'Ist.ei 
llf.,til1ui rlt.na1e, 'l'tl arg'lnrwntul di S"31r lllltea oa 
tnemn!Î buia,tul ei :::ăfie eir{'U!Ineis (',8,1''0 .a~t;fel ar 
de\'cJlli evreu, Din nee,a.stă oanză ,~tul circlllmcizj
\111-el fu 7:l~llIîl!l1lat llentJ'll o 'diată 'ulrtcT'Îoară, :pună 
eii.n;d (Hn figura ftTnbileAr bă(:-ţ,i se va lmtea stabili 
în m .. rl pr'flt'i<K, {'are hăiat itpa,rţine u'tleia şi (llLrC 

(·i:;ll'il:~lte mame. 

/r~ 

RU\W'I'allltl Gr{'{'i0Î ~I {1t)l'Orat pe mrni<;;iri (1~· 

c:,tern(' ai HOllUlllÎi'i ~i 8el'bipÎ ClI urKlinul ~lân

t·ltllol1.du,', în .l!ra{hll 'dp ma,r,e ('I'II,ee rll 'l';(vl'(!Otl. 

• 
x L:t prek..ctura jud'\:\lllui şi ora.'iUhli Ar~<I se 

call~~ PC!1'tru i~,;!d':Ha, anga,j:!<rc o PERfECTA 
DAC rIL(~GRAf Ă. ~ Cene'fite se vor înalm,a per
sonal la Sl'.cretariattttl Pref,(lcturei. 

• 
C-..1utăm pentru ~f.bnÎ.qJii'straţ'a zi.aa'lt.hti UN 

FUNCTJ.ONAR saru f1JNCTIONARĂ. 
..... -""$ , • u' 

Ghinionul unui hot. 
Duoi tineri, Întrară a:!a1tăer1 după masă in a

tcr cmt fotografic Stoioovici şi Bckes. fmbrădi

milltt'a l'()ţ ,nouă, din cap până în tălpi, .altrase a· 
tenţi ullCa lUllli org,an al .pTcfecttrrei politiei, care 
intâmpJ[ltor vjzitase ate:l.elruL Gesturile ş: vorba 
ce'lor doi tineri, nepotrivite Cli haina cliC PC ei, 
t.rel!i bănu-c!i în orR'anuJ j.'\Olitie i 

l11v1 t3:i să Se lcgitime7...e or~anul pnlWei con
stat;l că se ,nttmcsc francisc Oren.;Ît:i\C originar din 

judL'ţl!:~ B~l!(;r şi hn l(asr....3; din Arad Si cit s\mt' 
fara OC1::J)::ţie. In urma acestci din 1Hm~i consta
Uir; c.ci doi ind{.y'zi au fost Invitati la prcketura 
po'ith)i, tlwJc la întrcbilrile ce li-s'au pus au dat 
raspunsuri încurcate, I,:eeace a înt;lrit hrlnui:ala ca 
indiviz't n'au cGnştiin~a cllraU. 

f<lcândll~1i-~w o !pc1'.chiz i ţ ie oorpQrală s'au a
flat l'a Orenciac 7 mii lei.. iaT la, Rasca 8 mii lei. 

Oren dac a rCi.:unOscut în urn1:ă d'l furas,e ÎIl 
ziua de 16 lanuariepatroI111'lui stlll din Galati 3.3 
mii lei şi a y<.:nit la Arad sperând e\,<l.c i, nu va 
Irl,'i fi llrm;trit. In Arad a hteut Cl!i1t;)stinţa klj Ras
e:!, C<lnJ a l-a ~ll1i~rumutat <l,Poj 8 mii lei. Cu ccila:ţi 
hanÎ şi-au cump:\j-at haine şi ali chefuit în diferite 

le ,:zt\uri, 
!JdWa a ,:cn,t tkocamdată rel .... tii dela Galati 

el i),i\'in:'a indrviJul Oreocia:c. 
In sunn de bună tovărăşie ambii doreau S{t se 

fotoeg-rafi-;zc imprellnă. 
Cutot ghinionul (1'.:' l-a'u a'vut, atr[l~flUd akn

tiunea pol:ţiei asupra lor,dortnta !or se va îm
plini la poFtic. 
~, 

Ş l' IRI T E A T R ALE. 
Re~ertoriul săptămânU, 

~" \ !'l'T 1I.T· uJ r,.~_ J ') (Ab ' \ 1, ',.'): ,,~,evmov,at .JJV.u uant n;. A) 

SAMBATA· "Micul !Nlge" (Ab. 13). 
~ IU!\il ~ECA: "Hegim1\ N-opţii" (Ab. C).; 

n',.aptea (,'ole 10 \şi j1.llm.: .Ma.re oaharet. 

"Nevinovatul IXm Juau" a avut 'Un SUlxes 
mare. P~esa se va repflezenta şi ,arzi Vineri. In 1'0-
lurii!) pr~ncipali! dna SaJri Kalmâ:n,care Îrt.wreuna 
cu d, Ernestiu Darvas a produs o atmosferă de 
irezistIbilă veselie în rând'urVle pttbliclllUi . 

In cC'lcla1te roltllri principale: Atfrt.>:d la'\"Or, 
Ani T()kes şi Sigismlmd Sipos. 

.. Minte muzica" se va reprezenta Sâm1><ltă ta 
Teatrlll .orăşenesc. [)na Boske Balogh şi M~hai 
Selvmcczi ~{' vor prodllce cu admirabile dansltTi 
modernE\. raţă de ,această <weretă, ce a ct..'l;:~rit 
rep,('(!,'j ou;b!icu! :se a.rată U!n mare interes şi astfel 
dire-ctillnc~ t:eatruhli a ,11.t:at...o inrepert.oriu şi pen
tru Pllmillecă.. 

• ..atOIe7 t $ ., $' .... • ;<$" = SSe· .s.n re' 

BURSA. 
ZORICH, 25 Ianuarie, - Deschiderea. - Berlin 

26250, N';w-YOik 5.36, Londra 2495, Paris 3"170, Milano 
2;;65, Placa 151)0, BndaiJcsta 2050, Belgrad 540, Varşo
via 2~750, V:'ella 74. c:)roalle stampilate 75. 

BUCURF:ŞT[, 24 Ianuarie. - lnchiderea. -~ Paris 
1'\25. Londra 102n, NCM'-York 221. Italia 1040, Elvetia 
412.5. Pr<~7.a 600, Viena 28, Berlin 102, Budapesta R -
Valute: Marci 140. leva 110. fl1nti sterlini 875, frauci 
irancezi 1410. franci elvetieni 42. lire 10, drachme 24{], 
dinari 190, dolari 214. napoleoni 840, cO!'c>ane uustriace 
3:1. coroane ma!!'hiare 675. socol :;1\0. 11l?,rci l)(}lOlleZe 85. 

mi 
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Multumire. I 
l'iducclll pc Llct'(]sla cale mulţumiri I 

pentru rltenţia lnanifestllMtuturor aCC10l'd, 

cflri au participat la Înrnormontttrccl ncuÎ
tClt .. dui nostru fiÎ.l, frCl te, cu m!wt şi rudenie ' 

Ludovic Kell 
~ fost director al Bancii poporale 

şi industriale din Arad 

sau (It! depus corOel11e pc sicritll lui, sau 
au Încercat să nr: mJ119ăic cxprimându-ne 
cOlldoletll1ţcle lor 

l1rad, 25 Ianuarie 1923, 

Vad. lGN!1TIf: KELL 
şi f (] mii iCI 1\001. 

<', .~ 

-
SOL_lDARq~ It_A Vineri. 26 lal1Uaril.' 191J 

-, -;;;.---------- -------------.;..;..;.--~.:.:..;.;,;,;:.:..;.;;-.;;.;:.:.;-.;.. , ,. 
CINEMA. 

A(\()\!(A n;LTL'I~IL()!~, film istork. Par
tea II, in 2-4, 5, lCi ::;i 27, MiN.:uri, Joi, Vineri 
şi ~,llllb~lt;1 în .. APOLLO", t:ro\~l C:lrC s'a ri
dicat din VahlJ'lc revoluţiei fr~\illi.:eze, Na\}olc,oll. 
uap;t ce a parcurs o c"l[icr~l fenomcnalâ P!ill"i. de 
)!;lorij şi U(: Iluirir!, CaTi0 a dat I~ralltei at,îtt eroi 
genial, devotati 'lui Şi patria lor, a trehuit :il ter
mine ICU abdicarea tragică. cu exilul lt:~ J:!ha şi CII 

deportarea r~a Sta l:!cna, epoca a:.:casta, Cl'.:ca mai 
trist"l pentru Fr;m;Î.a se reproduce în acest film • 
grandios aJ artei şi stiintei franceze. J!'torîa Ş artJ 
111.' .:11 {lmii s[,-J privim. 

'" 

x ORAŞUL PACATOS, dr<tma În ~ast: aL4\: ' ,. 

în 27. 28 şi 29 Ianuarie în Urallja.. !lin m'ik ue (ra. ,..1 
l.:'l'J:i mai una, J:va fata do,~l11nci Sydov aJunge ca ,.' 
orfan:t la cina Brlininl!:, SCl1'[tCcşte şi ca. 1'\'a vind~ . UM 
ehihritc zin,l-HOâll)t.:a ca sa PO,ak'l tr~ti. Nu pot. _ 

tr;IÎ. htr{t. Ajllng;c Pc llliil1a cana'l:ei de L.:Hnv Îl] 
rE 

fll\!;a sa, c:âcu <lICcsta Si mipcasa sa ucide Pe ,n:l· 

tI:şa lor C 11lVÎlHlit:l ea c-a llCig-:vsc. Dc~cur!:rilldu-se .. _ .... 
adc\';u':l tii ll'..:,ig-aşi,: mi reasa şi f()!~ ta. sa mam;1 
S::aiJ[I, jar bincf<~l,..:at(}rlll c' uevin;) prinsflllier. hlS,t 
auzinu 1:':\'a de primcjdia lui Pcn.:y, ase..:iindu-se 
ell fr.utclc ei Pav~l. îl S(Y1IPă, când Perey o ia de 
sotie. 

--_...:~----------_: l~at 

R d t n5 b'l LAt 'RENTIU LUCA <it e a<: Of respo a, 1 : L. • mt~ 

Cf:NZUI~AT: Dr. MARCOVICI. 
----------------- .. _--~ _._---~----------~ 
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INSTITUT DE CREDIrr SI ECONOMII , 
CENTRA LA: ARAD (RO:JIANIA). 
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I Tipografia Concordia l! ~' 
• • • • ~ • • iii: 
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SUCURSALE: IN CHIŞINEU. ŞIRIA. BOROŞINEU 
ŞI RAD NA JUD EŢU L ARA D (RO lv\ANIA). 

IN CASELE PROPRII. 

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

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

: Execută tot felul de operaţiuni de bancă. 
: A.cordă: Imprumuturi cambiale. 
: "hipotecare. 
: "de lombard (pe gaj de efecte). 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
: agricole. 
: Cumpără si vinde monede străine (Dol1ari. h\ărci, 

. : Lire, franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în 
: cont curent 

• • • Il 

• • II 

• • • • • • • • • • • • • 
" • I 
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: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru • 
: inmanuare partidelor in Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America in afa- : 
: cerile emi~rantilor. =-
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinătate. : 
• • • • • • ••........................•....... -...............•...• 
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~I' Fiind aproviz~onatt cu .cele
t 

mai modernţ . mda- II, SI 
şini din strămăta e ŞI pa fie ca: maşInI e . f( 

~! 
cules, maşini de tipar, maşini dţ ţăiat şi ma: ~, !! 

şini de vărsat clişee precum ŞI cu cele mal 
moderne litere, primeşte spre executare tot 
felul de opuri, reviste p foi. placate, registre, 

~
. tipărituri pentru autorităti, bănci şi societăti. I~ 

il precum şi lnv1tări pentru logodnă, cununie şi ~ z: 

, pentru petreceri. Anunturi funebrale se execută ~ ti 

ffiil cu cea mai mare urgenţă. - Serviciu prompt. i. S 

lW1iii~i~iiii~;i~~i~ii;iiii-;;1 il 
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\~I I 
SE PRIMESC CU PREŢURILE. 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

"SOLIDARITATEA" . 
A RAD, STR. ROMÂN ULUI 1/ A. 

li WWZE4L2 _au;--: . -

.. _., ' 
-. • Orugare.·; 
i Prima moară aulomată cu lurbine ! 
! S. Filderman :: Băcău i 
: Începând u-şi fu ncli on area in mod reg ulai. : 
• • 
e • • • • • 
: OFERĂ : 
: tuturor anlatorilor, orice cantităti de făină calitatea : 
: l-a şi a II-a din I~Tâu spălat şi uscat precum şi tă- : 

Rugăm peOno.f. 
CetltOli, ca lU 
toate ocaziile de 
cumpăIări să se 
refere la anun· 
turile Pl!blic~· 
te şi citite lU 

: râte mari şi miel în conditiuni foarte avantajioase : 
. : franco Încărcat în vagon, Statia Băcău (A\oldova).: R1TATH. 

• _II. I .' SOllOA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 tm ~~ 
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