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Nota lntantei la Budapesta. 
Marca 'Alltamtă <li trimis o c'n;ergică notă 

guvernului di'n BUlda,pesta protcstân:d i'111ipO

triva violări·) ~rontlerei române, împot!'irva. 
înarmărilor da;nde:Sltme şi <li propagandei ire
dentiste care de-o vreme aţâţă popula,f'a ma
ghi,arăîmpotriva Statelor veci-ne şi ÎII1 specia,1 
imporriva RomânieI. 

In tr{lspun$lui' dat acestei ri'OI~e, guvernul 
.,teroare; albe" dedară perfjd că 1Împotrivl 
lihertăţii pres~ ŞI a Întruni'rilolf 'lîr11 poate fae,; 
n'mi,~. Noi ŞtLIll .ceva mai mult: ~l1vernl1l ma-
ghialr org:ml;Clcază k:s,c!şi r{lzboil1l de reVanşă. 
li şi noaptepregătir('~e de razboi .co'ntir.~I[\ cu 
zor şi furie. ,.Unguri,~ cafl se deşteaptă" Slunt 
unelte alle guvernului :din B'U'di:lp~1ta; ·care v:- I 
sează BurgenJaind-e peste toate frontiCl~de li 
Ul1'ga,riei . 

\J • Cum trebue sa ne apropiem. 
Intr'o Vrelllle când Singur dorul d'c fmte(;dat 

pc fată, Î11jsemnautrl martiraL am dorit prl!a mult 
să treq~m f~ld grall~;tă şi liberi. I4cste munţi, dacă 
nu spre un fidealL politic desăvarşLt, În orioe caz 
în aentrl~~ de viaţă sufletească, cu adevărată Qul· 
tură românească, dU se găseşte acolo. 

Prea adeseori ne shu:ra gândul la ,cetart:ea ~ui 

Bucur, cu allrnrJsfcra-i d.e ~ibcrtate deplină, alIn 
stăruit prea' mu\:\~ Întru, credinta, salyato.are pr,'n 
mângaeri de răsIiia,tă l;lontr:u: C'';'31SUr' de trudă, 
că vom găsi la dânşi.i dacă nu intr'un moment ş} ca 

în basm, rca:Szarea aSPiratiilor noast're, În orice 
caZ prin mU~ll':;ă şi în c,ontribuţie de Z'cl, posibili
tatea şi .pcntnu !}Oi, a unei v~cti. În.ainte de ,uoate, 
româneşti şi în aaciaşi măs.ură cura:tă, cilnsti,tă şi 

demnă. 
Cân,d ,am'asjsta't a,!}()I}, Într'o toamnă plumbu-

De a nu fi dosliUll d~ unIti şi Îndcaiulbs collsoJjd.aţi. 
De a nu fi luat p:urtea: ,ooa:stră de datol1i În acea
stă muncă, cu dI21·t:u 1ă râvnă. 

Din pa·rte.a M,a:stră vom fi, dinaJCcst colt, În 
această directie, un cDntinuu Îndemn' şi o ÎnCf'ru
mare. Noi vr.em să Icg:ăm munca noastră pc·n;tru 
binele obştesc prin sentiment ~; Cu sueiilet d'~ viata 
neamului nostru. 

In aceste asp; r.attii , .c:are ştilm ,că sunt şi ale 
opinrei pubHoc, ncfcerem unircU!: frati ClI ir,a·ti 
ÎI: jurul Carpatilor. Eri, despărtitori Şli ursuzi, cu 
umbre negUfoase, ncera'll duşmani. Azi, În mijlo
cu'} ([lrii, ne leagă. Şi În cărările ce .suc culmea 
IDr, azi, ca odinio:arii, să tLe .avem simbolul vict.~ 

noastnc Ca 'Ueam, - .că,rări ce slie spre clj!mi. şi 

din toate părtile, ak pl.aiurlilof 110as.t:rc. 

. 6i . In fata acc.st~)f pro:v.oc{trt l~l;:l}..:le.şti ~i,ca II 

ŞI Ma. rCal Antanta VOrŞltl S[l actlOlr.ezc la tl'mp 1 

şi eficace. 

rie ·1:<0 rlsip:rca unei armate ce se spul~ber,a' prin 
(JTaşe şi în dl4.1It11Ur~ înO'roia\'!~, spre ca·să, di&Dl
vat{l în propririle pkan'~ uandomanc, şi când am 
s mtit fior] ~!ht:rt[ltii treziţi Întâi de \lin aCDrd în
dcp;trtat d,c Inuzi':a tritLlT';f,ală c.um şi de dtre 
marşul sigur ~l armatei noaSltre. - 'aV'e.am pfica 

Inult de p·l:lns pe nrma sufe'rintC'lor din trecut şi 

a J'il'iiclor ce proas]:l<c-te. se dcschiscseră atunci. În 
rcvOIkuţ;e, ca S.l nu helem higădni,a1.a allie uni Hlră 
rezerve. 

O bună llădeidc ,pentru realizarea În fapt a 
.:lospiratiei s:mbu]izatc, este înirătirea. Nu lnfri"iţi

rl21'l cu reZlefve prin amestecarea 'nter'csc!or si a 
afacerJo·r în atmosfera de ideal şi idealizare., ce 
tno::owc creiată şi p;j'stratili În jural aCC!9tei llotiltnt. 
Nici iubirc?j pentru' dragtl'l virt,uWor ce le-am a
vea a.;i, sau că (')c-·am a·'itcpta de c.1ncDb, să !le 
fie î'lllddmnt~!. Numai atât, fa.cc nridnc. 
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Noi vrem pucea, da ! ... N()Î nuetluHl1TI 'DO-
dt.:lr!i i'n IJ'apură n(mănui ... Du dacă o'fgolÎ!!.rl 
şi smJ;tl'tealamagnaţj~ior din Bud"'JJcsta nu ne 
vor lasru În pace, popom! nO;Siiru intn.:g le va 
da răspunsul cuvenit. aşa ca s{\ nu ne mai 
uite niciodată. , 

• 8110 n '."$ 'UZ ."'ztl .. • 
Iugoslavia se indentifică cu puncful de 

vedere al României. 
BELCH{AD. -_. Tnf'(msilinl (le rn,iilli-;;t.!'i tiilllllt 

(']'1 SO~ll'a, ,ti. Nin('jl'i, ~llilli,:trll,l ,de l'xtp111Je ·a fă
('.tit () .expnnC11'C a "itH:lţ,ici dr+l h"nti<:'l~a rOlllii,llO-
1mg'ară, wrătlin,d a·l it,u(J,iilloa prm-"I('iitmul'P ~'.e a dia
'w~rl:i t~o U Tlg'uria în ti Bl p11 1 r]i.n l1'f'mii. {\lIlI.qi.1i 11,1 
~dt' 1tl:'ni~trî ,a ei'iznt nn,lIll'illll I~lo af'.()]'(l «',a ,,,ii ~c j·(len 
ti1iiee ct1 pl11l1C'tn·ld:e V(·der-e (al Romîllli'('j ·şi să ia 
o:ite IIl~,~u,pi.Ie 11{)fl t1'll '1llPllt.i,ner~a 'pii{~i i. 

~Io::nfmcntele nU <tU vrut să pri,mealSCă vre-un 
stăvi~'ar de ordin m"C'schin, nici clanul n'a prlltut îi 
SC(IZllt Ţ}rht târj!;ll'e~:i. Aş,gl ne-a dat însuflcţiTea: 

din vis o rca~ita+e. 
Trăim a,cum În .a.cDa.~,tă peaftate. Nki bi'tlc, 

nici r[m ... Viata <:e () d'llcem În Statul no,s-tru. tre
hu,e s>ă He o ccmtiml'ă. sărbătoare a l1iî.dejdii şi o 
mcret~ Î'ltaintatăJ .;::ămre .31 muncii. In marl;il~ le sla
tullu,i 'nostru nu es'lc Îngăduit de a ave,a vrc-o re
zervă. E ·tanii:r, şi de '\'~.t~)r, atât cât îl sustinem şi 
îl Îll1ht.'îtj,<;ăm. TotuL)i (l rezervă o pu,em păstra: 

__ .___ ____ _ _"_" ___ r_ ~ _________ ._"~ 

, Un prieten al Românifor: Urban Iarnik. 
J . r . 1 . J:l ." 

_l'.>lt.e ·\l'n 'T1ume ,('Ia!re ~ la )ll~'\;'l'a t II'a nOI \~)malH I t 
·elo o 1,ar,gă ,<:;j.lllŢlaJtÎ'e. Inidl('l()sebi Îl1t A Iid.ua,l, Olll'1ll,' 

care ·a fost l.hhllln I'alI"uik 13. ,t'it~tiga,ţ 'tIin ,drept 11a. 
.recn.noŞltiITllţra n('!am"l~llbi rOlnu.neSC'l 

P-mf(lSQl' ,de filok~ie h ~luJ\i,\'I(>J1"iUalt.oa: ~di'n 
PlIaga, d'i,nstU!rlIi ilIe <'IwllC, ,a Uljlll'HI,.;~ă (lUilli()a.~ă 
limba roml'l,n:Ol\l<"l('ă. ·Ald~lll('llit d(' fl~IIIJ1J\lr~t.a ai, 
şi-a 'în~uiiit"()!lipQi .lla perr.f.ooţ,ie. E () <!O\1l\ldă .şi a
C(13-!\tla, de '!llh'lllg1C'N'a 00 pr'llZint ă Ill<Onltil'u f'ltrreiui 
ehi'ar. 1 iim ha :pe .aatne lC.âţ.i ,dimll1re .mi Ill~~>;ltll'i IIllU IpO

negl'ilt-o şi azi fllleă .se iSfio~ 'ao în'tl1"lmillţa .. 
StăJpâm .dep]iln, in I8('l'Ii.s şi lî'll yorbă.a gI1aj'1l

'
1illoi 

nostru cu aj,utol"u.l hli, a ,pătrnTI>R ş.i i,n l'llllfletll1l1 
t'Omftnc!"iC şi j'n IcullrtJurr.a noa"tlră, all .că!rei ,fervent 
'iBdClrat{}r ,şi &ulsţin,i'iltor 19. (}UI1ltliJlll.mt f'41 nioe. Şi In~a 
Iilpropirait, maimlUllit, .oa orilC!I'r.e Idi'llIt.re prietoT111 
ol~tri ,dJe (mită Inaţ.i.o.na.liillate pfmă il1 ilIe ,311'0 mHl po
pt)J,' ma.i Qr,i.gilrual,şi Ideeimlai g'1'€lU !de iprin,s: î·n p:o
~li'a vopn1ară; 'îm!)Jlenmă .011 \1\lnd!!X'i Bâffieamill a 
~~ o ooloeţ.ie ,de "Doinle ·şi f'ltrÎgiHuri '(hn iAr
deaJ", OlJier.ă 'Il'C oare :Aualdflluj,a RtlmÎllllu Î4a Pl'e.
miwt-o. A ,c:olab0l13rt. pe1a ,diJ.Ol,i.te g,(1,zetO) "7i re
viste l'()mâ!1leŞti ,şi <a soris n.UllllN'.Ia~~~ '>lt,uitlii. în 
limba (\E?lhă ~i roIlUlll10aflCă. '1IlSU1)ra \iill1bei ;nna.:<tre. 

D.a'r lUllde s',a'tl manif<1:'1IlILt Im'l~i pllibonn iiC, !Sen
t,imonte1c bUlI1c. ce ne piÎ.st:l"!1 nună. Urhan l~wll'ik 
n f{)!St vi'at,anOUHură puh1i'eă, Id~~ fl'l.1 b T'f\sril1ll!u.l \1 Il
gUN'!'~. Imt1111 'O \il'flme, ,eullwlpiir.il''1iţ.i de :to:tit:1. ]'Il' 
mea, lil~l,t,ătil(\ 11.(\ enl.\1 idîlK"1:1t-(~ Înpi(1ÎljH1"(\ ~i ,,,(~n
tî.m0ntale nOa!'irr-o nati~~III:1I1-c ::;Jt(hl:tp ea ni,t'i(ld;ttă, 

prnf~'~or'lll Ia(nik, idle1,a po:,<tu,l,,,ăn ,eli'n Pr:~a, {'<l'a 
• alJăt,nrÎ de lwi. î·inhăl\,bătîmd ·~i Imîul1t?;Ulimld. 'In tClSi:l
~!1lril.c g'.l'lClle, ,d'f' lX'!lwtÎ'tlC o.ri. ,ne \',en,l'a. IOa 'nll .. 11 !:i·q 
rm'a";'"""rha Ilui !8C'1'j,să .neaoş Jif)mi'mH'l:;tt,c, 'plină ldie 
'pov·etc 10l1lluimti ~i IdTagO;o!t~ lOe Ine ÎllIră:lroa. 

In 1915, '1'('I1lItl1 .~i el hu ,atI ~l!1ll1i 1)01)(;11' ljb('!r 
in t.al'a ŞIl<l, 'n',a pnt:llt .. It.i'€ retină. do la 1\'111 hlla 
pa.fftc imprenmii ('In ll1oi·lla o h\U:~Il!rie &jlHiUn,{i. 'Ne-a 

i 'C'CJ1{'1C'tad: Î.rnpnenmă ou {i,u,] ·"rUJ, ('U~:mt ,i,1l ,dra-?:o~te 
'}lent I'll 11oi. Pe UIN1eau tromJJt, ll.!'Cll1utJ;nl(1.oni a'u 
i.,sj:, p.ri\llliţi mI hmţ,e IOD..'il'hi"C ~i r,ru"rMilti~i 1('111 iT\llll

llif.e.~tlat·ii 'cum I\lnmai 'prieteni i-'O 'p111t.e3lU >i1alco. 

1 ~\\'î\llldu~l in Ilnjl~)I('Illl '110Ht11U. idum 'l1l(lmi rllllt f,e
: ,J'L11 săn ll.le li ~i: Iwprct>G!1ţ.io;o.. !o1i.mr"hl şi ICOll1lutni
I ca1t.i". - şi ll{'-a uimilt. Iprinl oumo~timtţl(ile ce 11e 
! avea die."pre cnlt,ura T(1mfl1loo;;;('ii, - I<Jtlm 11>U lll1'ulţi 
1 'dintre ai noştril!e Ulm. 
I . ReÎ:nrt:o!1s ('.u .Î1litinb"e pl1ietonj,ioo le legla~e -lIU 

! >cei ~na~ re})r~nt~ytivi "'latnll~ni ,~i :C\1lt~l,rii ::o~'l
i neştn, ŞIClU ill1J("r(·rli!iIl~~LrOa pqet,EHllel .ce 1-<1 pa~tnlirn 
! a \"('a -!l.(l rill'~a "n hn('I,{~ZP, !'It ăf1\lli tor 'l,<,nitrm im.LI,n tiI r.ea iătrii <satle, ('eh('J~1m·atC'i~L,ffil Ram ân Î'fl. . 

1 A ('1\1\111 11 i -h'l' W~",tf'Ş1le ,rl im P NI~.a, IÎnKlert!a reia ,din 
vi~tăa a{~e~t'llli h;h,hat 1llmifl1rut. p'I1ioeten cneprcţ.llJit, 
al l1~,I'U. MOfll't(la ·îi leul1lnă alotivltrutca, l~ll1'C ,lă-
1'oroo de răn 'ee 'l!ln;llnÎm ,1Ie~a OUPl'llll.". IllllipăJ1(.:\.;.i ,m 
înrp'T('ună (111 P01JQI'u.l .oeh~,,,I<J\·':llC, pel'd(me:a îlllClu
'}'Iat.ă - o pel,d{'l'() '['HllHlI!1.ă. 

Dintt:e puţ.lrnii pni>ol1cllloÎ IdC1\,lot.at:i :şi ~d~1ali~ti~ 
ee-Î .an,·eUllIl în ţări ~tl1'1('j.ne, a Ipleealt. ,îlnl('ă 11il\111, 

:;.i în zilel-c t'l1!rhnri. â,nld pri1ek""fl1,ii 00 IHafn,Ui, ":,Îl. ;se 

Iubire de frate, carla simte in comun ;;i intru 
toatc, carc poate :.llpropia pe cincv':l1 şi. în deicC!ldc 
~ cu virtutile a>C0Iuja. C\utând la d,lnsll( mI vre· 
ulaaVa11ltai. ni:i Vl"'C-O afacere, --- ci sentimentul 
iubirii şi Qmul. -

Nouă ne parc că .nu am fa.:ut în deajuns, in 
aceast'ft dire,:; tie. Si nici nu vom fi muiltumiti 1)â111t 
la coni'op:.rc.84 definitiv~i. 

De a,cei.a, încă odată: Să facem abstractie de 
int.encse p'artictdare şi rcntah:litate profesională, 

În a.ccastă cauză sfântă. In e.<\ sa (\~im cttrat Şl pe 
depUn: sC'ntimel1tlnfr{\~ei şi chez~îşici ,a pliniri i , 
sii luăm, în sch~mb, sufl.::tllil. (t. v.) 

,ajute, 'ne .dDR.Te Od,1l,1ă lTW"i ull'llH, Idi:':;l~arilia ldill 
râ.n.dllrile Ul0astro :a ,aoo"ltui (~m bun . 

~i llJll 1('1'OC11OIll «'ă 'Ipentru l(lillll8t.ill·Oll. Imommiei 
, lui; arm 'p11't<~a faiOe (',C\1a .mail:m.n •. delc:l.t do a 

'

1 l:'\opn,n.e ('il ·gâ.rud1ull O&1i lîml(',ălzea inl~ma trebue ,dus 
. loa ~I1IdeplinliU'e . 
1 Avâmld j~,tere."e ~mune lle.~ustiTI>l~t, să. icăAlIt:~ 
, pe t.oll'OO ~'.atlQ ,a. ",tn-runp,'e re1aţl.ll-ede btlillJ1 Y9Cl:llll 

şi de ,a] i-aţi 'siml;l~r'i .î!nltrt.1 (noi I;i patria s~ . 

T. ·SOFRA. 

Vorbe înţelepte. 
J,Ut$ t.i till\ aOOlm it ,hllof('lază; ,d.aleă Qt.'lmlOuii ill 'ar f.i 

'at:î.t cI~ r,iii, SlJl'tlf1La. llOr illl' finl>wi Ibună. 
(Schoppellh.auer) . 

• 
N·pvoia e un IUIe.flU fmilllUlUl1:: cel\u1i lnai lde 'pe 

ummă obi{'(·t îi dă un 'preţ. 'U~t.emat. 
( Sh(J..h·(',~pf'ar('). 

• 
Inbinoa Ide pat,l'ie :nu cnnoaştoc grald'<lţ.iunÎ; {'(~1 

{':[' mJ\l i;;1\{'C (utu·!. l11··a of~Kmt nimic. ;(~el ,("\C ITlH jcwt
fh.~te t<lt':11, (' ea ·"i '\1l11'tme.gnIT., 

(Biilllf'.) 
• 

l '~tc 11111 iim a.ill11g:(' ,('\1 v;rm1l0a lla 'llI·;l.ri onvl"Ul'Î 
1I\1llh<ti P"l1\1l"lllel\ !lll! ,a {<l.'4t t'pi"lllztl'r~lt k, !i,n!]). 

'" 
Pl'J,~t i!:l <1<:, lî\Iulte ~.l'/i (" ~l.l'rff('{"tti: 'il!J.t('l('p.(~illmNI 

Îl).-i"i ui,·Ît'Îi·l1,d. ::.-
----~----------------------------------------------.--------------~-------------------------------------------------------~ 

PI»eţ;ul unu.l, e::x.eD1plo,p 1.. Leu 50 bani. • 
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Demersurile Marei şi 
Mieei Antante la Budapesta. 

• Ministrul Hal~ei. În niUmele H .aa re,prezentan
tHor fra41,tie·i şi Amdci, a remis Duminecă mini
struhli de aiooeri străine maghiar o iootă colecti
vă care în esenţă CWpr:i'!l'<1e unmăto'aif'eo'e: 

Marile puterii ai1.iate Cf1t..'<1 de datoria lor să 
tragă atenthmea guverJ1lu.J.tlIi mag,hiar a\.<;Upra eve
nimentelor cari au:pr,c-ct'ld'at incidentele dela fr()n
tiera româno-maghiar'ă şi ca,rf au putut contribui 
să le provoace. 

. No~ cole~tjvă atrag~ atenti2i iuw~rnu1'fui ma
gll1a~ Ca d:c{a mceputlll :l'lu Decemvri,e s'au organi
zat In roate Jocajlită~ \.e d-e.alungul frontierei ro
~â.~, i~anifeJ~tatiuru $,] dlemol1stflaţiuni ireden
tiste Ia;ţa dt' România şi ~tI ÎndemrNlf.} Ia violare 
a tratMelor d(~ PaCe. 

E~·d-etJ.lt, SPune fiIOta, aecaJSta a înc.>ilzit spin
telte si dau statelor Vecilll'3 impresia unei adevă
rate- provocări. , 

Nota t.::oItectfvăs.fâr~'Şte cerând guvernttlui 
ma~hiar $~~ ta rnăsturi imediate pentru opr;lrea a
c~stei prop.agande si să dea asigurarei T.utllii prin
tr o declaratie or;IC~,aUl că reprDbă aceste excese 
cari nu jJ(llU fi d.ccât frtta'le pentru r:l'porturL)e nor
ll:a,le Cl! vecinii şi pentf'Ui li'Jliş!e,a şi ordinea Ung-a
nel. 

Reprczen:tanfi a1i::I'ti!Dr atrag atenţia gUV(!f

nnJLlî maghia.r că fac, 'l'Cest demers co:ediv în
tr'un sPorit de 'armDnie şi pa-ce pe care g~lverlJ;C'k 
aliate îl alU Laltă de UngaJria. 

Concomj1llcJit, pu~erilc Mieei' r!l~ele~cri, prt:r1 
rePrczcnt,a~ltHlor in 'C;],pita.la Unga'riei. au făcut 
un demers flOtă rît, atrâgând atcntilln\~a că ag-Ifl
mer~lrile şi malilcvrel'lc trua)e]or ungare la fronli
ere COi1stitlw o. pro.voc~rc Jn partea Un~arici. A
ccs.t fapt nu POfltc să Provoa>ce elec~t Itwrea de 
măstl,-i clic apărare de către cei a~nenintati. 

Protes,tula,tramc ate,ntiunea că Întrctinerca 
contînudor agi.tatilnn~ şi tlfOvodri, la or ~e d~
eba ofh:i aa it iHi le, par1aTtl.entmii 5' so:,j,etătHe ire
dentiste maghiare, nu serve~~c de loc cauza pa,cci 
si nici măcar caUZa! Ungair"'ei. 

- Putedle Mieei l'l1t,eleR'eri falC răSIIlunzător ~a
vernul maghiar de toate provocările şi complicaţiile 

Ce se pot ivi, şi-l} invită să frucă cele- cHveni!e ca 
s~l Înceteze spiritwl răzIx,i'onic ce stăpâneşte astăz.i 
Un.Raria. .,c. ar .. M". ;,t._. 

Inalt ordin de zi. 
OSTASI, 

Pe pragu' noului an, întâiuli Meu gând se În~ 
dreaptă cMne voi, s:oumpi.i mei ostai$j. Arătaţi-vă 
Si În acest alO ca în totdeauna demrf de Încredere 
Ce Tara $oi Regele ,"'O'Stru a pus-o in viteaza sa 
armata, care este :sprUmul lOr 'Ce! ma.i tare Ş1 
chezăşia sigUrantei. păd] şi O}"etOOi. 

fiV necontenit cOl1stienf de frumoasa şi 'Înalta Vooastră 
t11rsi'tfne, pe care smrt Sj"gur că o veti îndeplini cu 
iub;.re de Patr~ şi credintă -c-ătre Mine. 

Urările oolre mai căJlduroose şi dragostea Mea 
părintească vă înSIOtesc in ·aDlW cel nou. fic pentru 
vo: un an bullt şi rerici.t 

Dat.n Bu:::ure$tli, !!a 1 (14) Ianuarie! 1923. 

PERDINAND. 
- $ • ,n" " na" ts ........ $ """, , 

In chestiunea ucenicilor români 
de tipografie. 

De trei ani d-e cind tl!C-am pripăşit j)C aici 
prin tÎll1llturi1e Ifnecuvântate ale Aradu'ui, am a
vU't prlleju} să vizităm de multe ori -cele două ti· 
pografH rornâ:n.eşti loc:aJe. 

Curiozitatea ne-a ÎIllQemnat .ca de câte ori 
tr:ocea.m pr'n a~liere să Cc~11tăm cu privirea dacă 
nu cumva se Zăreşte între tlucrătorf şI vre-un oce-
nic. 

Am cAuta.t 7..ada·mic, de oa']"Cce in 3 ani nu 
mi-a fost dat să văd ce ciurtam. 

Am illtrebat atunci Pe dnii directori ai tipo
grafiilor şi pe ~ullegăt{)ri ffi-mt explice acest trist 
fapt 

. Desi părerile nu Prea cO'OCoTdă tottl~ din spu-
~~c tuturor reese un ~bucru sig:ur, anume, că băetii 

'"-..le românasi ·nu Prea Vhl' ca ucen',ci'!la tipo~a~ie 

SOLIDARJTA TEA .. 
deş,i după 4 ani d'e tJoccnde cu 70--100 lei jJC sarI'" 
tămână, îi aiŞteapt[lsigllr saJ,ariul de- 2400-.3000 lU
nar caJre 1111 eSoue de dispretuLt .• 

Ne Întrebăm: Ce. SIC va Întâmpht ou imprime
ria românească d,acă, 1a un moment dat, ar disp~l
r(ra generatia actual'ă a JucrătoriJ{jlr j}ipogrufi ro
miini? 

Nu este asa .că ar fi dUr'eros~ăaDeIă111 ia bu
năvo'llţ,astr.\in11or câ să pullem tipări ceva În ro
mâneşte? 

Şi a'muci, care ar fi remediut,? 

J)'rectorLi tipograrfiillorLa începutull şi sfârşitul 
fjecărui an, ·să se rud rese7"c diroctort~Or de $Coli 
medii, lic.oo şi de mesedi să Îndrume1Je surplusul 
ele bă!0tj spre această Iffiu.'·erie plltern)ică prin Or
g,,~nizarea ei sdHdă Şi Priln solidaritatlea membri
lor săi;.iar tiPDua;fii să carute a !le da ,tot concurs-ul 
şi sprjjinu~ in perfe:::t:,onarea meserii k>r. " 

JUDEX. 

A ...... .. ... Nu" 

D. Duca despre politica României 
ROMA. - D. Duca nltnistru! de externe ro

mân, v:cnit la Roma din La:usanne sPre a d scuta 
cu Mus~:olinl dit'erite j)if'obleme economice şi pO",i
ticc cari in.tercse,<lIZă ,echJ două nat~ll]1.'. a primit 
la sediul !cg-ati'utlei roImâne jJ'C ziarişti, cărora 
dUPă oe le-a exppimalt sentimentele sale cordiale 

~ntrll Ha Ha Şi lSafsfa-:::erea Pentrtt primirea ce 
jos'a fikLlt, afirmă din n{),l! caracteruL pacifiC aJ 
P{jliticei tării sale, oare aoum după 'ce .sÎ-a aiuns 
~sP),r;atinl1ea arltmralunierttei n:rtiondJk~, doreşlle 

sa trăiască .În p<l'ce. 

Referitor kl p.ozitia' României în Mka întele
gere, d. Duca dc>clară că M:ca Intek~cîc este 
l1!lmai o nl'f1;-llltă dd'CllSivă, av,lnd de scop mcnţi
llCfeaî păOtJj în Balcati. 

Privitor la Strâmto·ri, d. DllCa ara1tă eă ro
mânii adcră întru totu·l ~a teza <liliati!or pcn.tru 
lih~lrtatea nraficultli în Dardanel1e Si Bosror. Cât 
priveşte la modul dea se as[g-u'ra această liber
tate, România ad'orăLa SOhlţiU11,ca datI de In(elc
g:ere. D. Dt~ca încheearătând >că se mtercsează 
foarte mu\1t la -conso1idarca fardSimuJ~lui în Italia, 
se gă~şte acum într'unlu~ din cele ma~ inteliesa11te 
momente ~le &1iLe. Românii admiTă felul repede 
~i genial 00 ca ne Itala .al ş.tiut să se J~bereze de 
'PCricolul balşevilc. ., Ma· ..... $ ... ,. ... II.· .. 

o viată ;de artistă. 
Femeile susţin că lera o frumuseţă de toate 

zjlele. Bărbaţii insă oa'dor.3lU,· cOCi în ooh\', ei 
strălllucea os.cânteie stranie. S'a măritat la vâr
~{aI, dud. ietele visealză succesele unui bal şi a
dorm cu părUl despletit pe vo1trmul U'llUl~ poct, care 
în singUTătatea unei nopţi ,a. scris versuri de dra
goste. 

• • 
Artistă de mâna Întâia, şi-a ascultat chema-

rea Şi deşi mă.ri/tată a oonij:nuat să jooce - 1111 ra
reori în roI)uri cu ro1nJl În umbfă,căci in sâng~e 
ei erat:MlIniăldită arta, de dragUl căre'a t:la joca, 
căCi· de către Directiu:n:ea teatmlu' nu i<-sc 'Plătea 
nkt un sal<\r. Cosrumele ş.j tOaiue call>IÎcHte femci
\lor de sce'l1lă erau Jl'epor:taltel material'ceşte de so
tUil ÎndrăgosH, până când intr'o zi ruptura fa'taiă 
a f,ost iIllCvita.bilă. După un divort intentat ,Pe mo
tiv de mVOire reciprOCă, numai la câ1.eva săptăq 

1 

mâ:n~. ispiHoa:rea Ela îşi serba noua căsător~ ,;i
v,])l.ă şi sgQmOtuJ. ~ nopţi târzii, Într'unul dru 

t restaurantde Aradului. Ochit cunoscători căsătorii-

, lor înjghebate în oot.t diC stra:dă vedealU in aocastă 
curmnie, o înmormântare şi nu au gre.şit, căci ~n

tr'o dimineată când fulgii de zăpadă cideau din 
văzdtuh 'Să-~: găseatscă IDOf'mâtrtul Ple pământtil: 

veşni>C înfometat, tră:suTa salvărei 'alerga spre că
minul situat Î'l1tr'ooc&ţ de stradă ... Ela se otră· 
vise. MEUN. 

.. 
~fi('r{~111'1. 17 lm!:U:ll'ie 1~23, ~E 

Cheia fermecată. 
o oheie fmmooaJtă mi--a aj'llJl1S în mana, 
O cheie fă:nn1tă Ip<mltru temniti par',că ... 
Â.m simtit iCUUll gâmotlil mi->''-e ''lllClamc'.ă 
De .negu,ri grelle şi de l"('ICi viziwni, 
Cân·d cheila feflIllee8JtiÎ.nli"a i31jumB Î!n mfună ... 

Unrll(wâ 'Il ~llCJ,~pt('a S11lNhi-o ('lăd.ări,e, "n:alrt.ă 
Inaltă Li,duri mute, fiOO-03.,>e ~ 
CătIfe ea 
U'fi ne"nţ.eles i~llbol.d prin Jlorupte ill1lă mâ.n.ă 
Şi -Iabe mele era/n 'uliţele toarte, 
Olllm n 'or rmai dii nJwi('âQlrl ~('UI!lID., 'IJ'OO.te •...• 
Ca u'n oopil, . 
Mllt strftll~a;m in an!tmli !Cheia fe:nmaca.tă 
Şi "imtemm e'.a mea e 11umle.a toM,iL. 

Şi 'n~r'{I .oLiipă ca 'mtr'um vi", 
Ca ',n;tr 'llIn hllng ,şi ~'nif','lllja!ti(' \~iL"" 
P jeI1C1n1. 
Am văzllIt 
II ria'~a temniţ,ă irn eaT('. 
Fură ,j'lwhişi {'Ia niţit.e fi',n{', 

-

Coi m.a.i d'l1'1:c'j, nnlmi lUTIlIi:m:;\şi ,nebuilli (hn.t.re ne-

Şi yăJ;1b1-{IUU ~fub 'lI'TI ,"a~ţ :;oi borl1a,v cr-r, 
nl'll~i ~l()fuî. dh'~lgi vuehi de :fer, 
Puşi în enliL'O p(,l.~te geamuri ('iolm·a1.t,. 
j)u:pii ieaa'c .'\{l«",rurnl Z'a:ee 'neb\il.'<., 
Ca llin ,mCll1~tlrll iC"€ f'urat'~1 ş'l~a 111I('1'~,,· 

Şi-,hlll f'iizut pe gîuniduri. 

F na gren, el'l1l(]illlt.iÎ,rece r('.hei~l 
Şi~a;m "Uli\Lt i,n dipa e,O('ll 
Pe-8k'cl IIll>e>;-ter piururi ,nc ',ll'ţ.e1o.-:. 
Ce,a MI1JCrmlt.-iO pen:tlru ThOÎ, 

POn.t'llU BliO.i, 

[bllUi .... 

Cc-<:um ponnlit ",fi -C"UJ('J('l'im t:rrtwlmi, z5:ri ~i gâl11duri 
[nouL .. 

Văd o poarG ''Il n(ja~)tea ml'ntă 11.11d~.,'a. 
Ce se {la,,,,,'U ',lWt'1 'ilneet.i~r, 
Ca 'n Ţ)(1\'o.",te. "în,wtnljJ('I3.fllIea 
Şi 'mă ,C'ho,umă 
C11 \(lhri'll ţi şi ,±'al11l11.e<'C 1ffi()[l"t1aJle ... 

O cheie fellnH:~('ată mi-a ajuns îm mână, 
Chei,a 11l'gl~1'U,il~lo!Jar OC1Gr;etlO, 
Ce Id(>~",leglaflCa 'pentJnl <veci şi~amil.nă .... 
Er'u 'r:eee, g,DOa, ,ciu·(La.tă ehcila i 

Şi dii,n di"pa ceEla 
Am i'lbmti>t pnim rIlruiP iOOlm uni..f\'a 'tlItj-n,s 
Oa un Toiu ,de pui <1.0 ~eJ'pi, rilit'€\aLa ei .. _ 

ţli do :6răimânt'lllr.ea .g1IlOO, 

Dnpă~atîlt~ răt~~('iri \Ilclllrne, 
HărWi,t de gll'IlJduri .şi d{, ol::tosflAl.1ă., 
Am Îmtm1 î!n ('Ia,1'!(',ora faJta[ă 
Int::re mi,i ,eLe &ulmbrÎ eon!dlalllm81ţri 
Ce dim pr,rIllIa. dipămlÎ ipwrean.r. frr.a,ţ1Î, ••• 
Vorba lor şi ,al~ăzi 'mă apAAă 
Şi 'nibre ei, 
Pc-o dbpirt..ă m'am s~mţi!t ~lIMSă ... 

~I'am op.rit lmhroinlaltşi IDJut, 
]ja '1.1'n ml ţ an lJIleSei 1a.rgi idlefer; 
Trist îmi ooI'li.sei nlUlIIla1e în .dr~ptul 
Unei grele .farrftunii de ,a'Ilil'. 
TniSi; Î,mi f'«'.riooi numcil'f! 
Şi~f1lP'Oi 
Ca '1.m ~, .plin .o,~ praf ~i de 1lĂ'Il'OÎ., 
~\\lll ('·ăxut întro .... "isa.re grea., 
Aminticnoo~mi de vi!aţa 1l11~U. •• 

• • 

Artă, 
La 1lm l('{)lţ rlt'D. IllO"i>8Şl-~i 'ma~ă, 
M,Î411 rfai(mt odiruioarră loc.. 
]mr'o zi 'd~ g1l'!eU tdesguJ."lt ~i nenora<' .... 

Artă, 
(\a 'O gf{ia ewpolă ar.am.illlllflhl apa. ... ă 
Cerul ăsta ce-IÎ lall hWuror ... 

Voi 'lYlrt:e'.lt l('~îmodl<.."A, 'uj1tâm,.,] de rilalo. (l;c billlle, 
Tm hllI1leaa81a sl1 ,mă simt Irul'I3.AA ~ 
Pll,tea-wlIÎ {)Irur' \ir('\lId~l~' .;mrp'rindol~, 
1n .adÎm{·imc.'l il1ol"ţ.i1i f.ălI'tI iCle hot~'lI!'{', 
Tn inJi'mla, 
I n 2lllire3. 'Croorlllflui mM1 

X e<:'nno~tl't.ul roa'(}birtlOl" de 'm~~lX\ 
~pI'e 'l'are ~m:gel' de-alnli ţi 'luni. '1U€\N'I11 H, .. 

. A. COTRr·5· 

1 
1 
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INFORMA ŢIVNI. 
r'RElJINCTOŞ/[ ORT. ROMASI. ,~fabiliti 
.Irad În Ctl)"~td an'ului 1922, cari d,fJrPJw 8ă li-Re 
'ffl'lBCă e(l.WJ în Ajurlu,l Botezulu,i, snnf ruga,ţi 

inzjstrn/ă, Nă se anunţe personal, sau prin 
il poştală la oficiul parohial, indicând mi

>. ocupa ti unea şi locuinţa. Asemene(l snrrl r{/.
!. sii s(' anunte toţi aceia, cari în anii pre-ce
li nu fost scăpaţi c·u. Vede1'ea. Rugă;m îllcă 

':Ii pe toti cel~ 'vizaţi, să-şi ia această mi.că obo
:ă, căci oficiul parohwl nu dispu,np de orga
'( /lece.~ar·e, lJentru a face din an în an o cal!
ptie e,«fc!ă a credincioşilor'. - Oficiul P(l/'O
: ori. rom. strada EmillcsC/t 19a). 

• 
. O te'euamă dill1l Paris anunţă mo"rL.:a lLi!' 
"cot, fost pr:im-ministru al franţei şj unul dintre 

mai marcarnt· bărbati politîci ai Frante:. 

• 
D, Papp direcrorull Regiolla>l al CPR. a reda' 
: Pt1c:fed:urei PQ1jţici .că i-s'a furat ,paltOlm'/ În 
ure de 20-25000 lei din restaur.all1htl găr, 1, 

d se afla Jla serata organizati in Ajunul Anului 

ln ziua de 14 Ianuarie Gţ,a 9--11 ,<li avut loc a-
"rea g1enerM.ă a muncitorI,I:or de lemn. in că

'1 tmrncirorjl],clof, unde s'a dfscutat descălcarc.a 
~tetuihlÎ vechi de geMiunca anwlui expiralt şi 

procedat la a,l,eg'crea unui I1IOU com'tet pc anul 
;)fmează având condudiLori pe: Lazăr Bog
,jlreşedinte, Dumi1tiru Pop~chtz vice-preşedinte, 
n secret.a:r, Iosif Varga, Curticean Nicol<.c, Le
~di Şi Cedool1 I,ostf ca contro1ori şi ÎilCă 21 

Ibri în comitet: 
• 

Din Filinne se laml!nţă că IurulrilOnii S8 l'I'>I?If!ă. 
'>ă ,a,t.a10e oI\ru}ul oon{l6ntrflln'dtlI"1I1~pe m'll'ntii 
');1 j uiră ton' ,i • 

• 
I"<l..<ml tllUiS6SClJflih'găwr de .gh ilflţ.ă " ·~r,all.v'~ui
'plwa.t ,din 8rockholcm eubUitorue g.(jaue, a hmt 
['jrd in plim.ă !mIaOO Baltică cellC 200 tmii de 
,,: mtuse ve VIalSele gel"IlUalne. 

~ • 

• 
~lopuroatuJl R'l2ltergalyos ·a rnrtlOrp.ol<:'lt îm Oar 
ma.gMa-ră g:uvernl'w in .cheeti.a 1agăIre1or d-e 

,;U\l'ţi politici ,dlin U ngI8!1"ila.. A <8Ir.iVbart!Că 700 de 
mati din Za1aegeNllleg,.ln,tre cara 200. sunt 
;ooi Bb'ei!ni, caa rm.a.i maTe pa,rte TlOmâuÎ, itră
. :ntr'() mize:nie Î'ngrm;itooro. De ,m1lillt tillmp 
,hrăniţi ou carne <te ciine. 
Jeputatul n',a pu.tut oontj([lJtli3., 'doo8lN'lC€\ .a, 'rost 
"!'lit d€ int~ul pa.rlament owre ,aproba ooea
f.1are 'a deţin:uţiJ.or,spumând că "îşi merită 

., 
.. 

I\upă jMormaţil1iIli: tdirn sarsii oOOl1fidenţială, 
~rafiate zÎa.ruluJ sau de ooregpon.dantul hli 
(~'-Y()'J'k TimeR" .din BorHn, JÂlni,n e,.qt.e în 
tie şi ~rorul Vogt oehem,altin gl1a1bă ,din Ber-
Ia cifp4tîi luI dict.'lt()PMJllli, f,atoe ultiinna <sIfor'-

. \XlJltrl\ a ~a lv·a }'le rmu.ribu<Il!d. " 
,untl Vogt, specialist în boli oorebrn1e, est.e 
~: labo'l"a!tmulni noeurobiQlogi-c.al uni\'eJit'it,ăVii 
'}krlin; pentru a awU'Dldle humei 'Sta:r-eil foaTIt'C 
"'iI în care seană Lenin, s'a mascat !scQPtrl l'!'!'.ll 
':lliajuhli mMienlui mlmlÎmiu~l !1'epl'ezenttillnt 

.:.all J.a congresul neuT01'Ogic ear-e 's'a rd~cbi8 
!!OSCQ<\'a. 

Ccrmisi{lllnea repaTatiuni)oT se va, Întruni azi, 
Marţi La Pans, spre ai asouJta pe repreze,ntalltf 
Austr:ei şl Ur1.l;ari'ej ';;;u pTjv~'re ~a repartizarea da
toriei fost~i monarr., austm-ungare, Î:n,tre statele 

sucoesoare<. 

• 
ClI pri'le5u} ami\,f'l1'."ăr,ii a r,'l' ani dela ,apilJ'\iţie, 

marul .,Chieugo Tribune" a înOOj)'llt oonS'bruiro3. 
. 'unui palat pll'o:prin, in &tiI gotic şi ~na.lt de 121 
metri (pentr<11 ("ollnparaţie aminti,m că turtlmri1e 
biseri,eei N-atre-Tl-amc 'flin P'aJl'Î.s n'.MJ decât 66 
'lllct,l'i. ) 

- Va fi rol mai inah ,.zgârâe 11Ori" - omq)art 

de un ZJ1<1r. 
• 

1 n mrma n:nflÎ ca(l~rjah()mldente ,de w'pruCL'i in 
tl'C rîk'rffi1t~l, Bologlna ~i Palmlla, /nmt!Jtte, fire .t.el-e
gl'.rufj'{'(J !;Ii td~~foni("e. ear·j }e,g'a11 Halra cAutrală ('U 

Italia ,de "11~ au fx;~j rnpte. 

• 
('Olrui"I':1 ;;Ur~{\l'!oHn'ă 'wmmdă odin mhli,,,tCl"llil de 

finll~l,ţe ,a fo'!t ('{)ll'\·n(~It.ă P<' azi .• T oi, l~l mi'n'i~ern1 
de finante. AlIh p~'e~cJ1,t,in -d.lu,i nnilliiAAl"1.1 Y. lh.ă

tiaml, ('u să iliRl~llt:e: împ'I'€lllnl,ă .cu· rel)l'('wnt':)inţii 

'P rin(\:pl~l/('Ill()r l:nrlll_o,;\1rii f()J'.(I;o;t;ior\e 1ll0tl i.le TIi1X,(': de 
0xport b ,lemne ÎJI ţ.r:ner(>, cu t(;tlJte <'ă '(\('a 'm [li 
,nlal'C p'II~t.e Irlli:n ~t(1nme sunrt:, pl'Ohi,hifte hl {':\."ŢlOrt. 

Taxele "ll/l1I'illl;nr}e -e.: .... port <0ari vor fi f.iX·il't.e {le 
('omi,<:1ie se vor ar-1!{'a in {'Iazul ('il,ud <.:.e va .r:odjC'u 

1)]'oh ihi tia u'ltllali'î. 
• 

~Hl~l tarifn.l prc(11iTilor p:et1"olllU1Li ,i ,pl'ddiu

,,('k,l' f'i:!ll{l II f{).~t t'Tillli~ il~· mini~tel'a]l d" j'lllrhHtJ';c 
l'f'1,n j <l~~ fin\:m~c, ,ea ~ă·l . ..,tn,d Î('lX: ,,:,i "ă-l f:ll~p1l'e (>O

'liliitiei ~mp{'.ri{)arc V'<llma,1p {'.nr(> 'a fixa l1flUiil(' tax(' 
Yoll!Illll·1e pOIl'tru cxp{)!rt.ul fl(> pr(';o\lse petr(;liJerc. • 

A0r;;:.te moui ,!laxe vru fi fixalt(' dE'c ('0l11i!O'li,a f'P,

pp['joadi 'w~/mnlă di'fl minii~t.ernll de d'inamţe, rlnpă 
~'.e C(m,~ih 11.1 fIe 'Il1 tn.;l;\tri va fi mp,r<loot J)n't,u.rilc 
interne stator'Tltce .de 1ll1i'l1i,,~en]l 1(1e ~ndl1l.~Vrie ŞI 

PO'rIoorţ .în 'I1011'l rf'gim. 

• 
C\1l1a,1lj'.('bc.';'o011ii fac .pre.găt.iri Iwn(lTu ~inerf'a 

ll,n:ui lCo.ncer,tC\l ()l('Q7.ia împlinjr~i a 50 -de ani dola 
rnfiiil1ţ,a:rea 'SOlCi·etăţi,i "R(mlum.Îa ,Ţ.ună" din Yiena 
Venitnl curat al 'a('e;tJl.ui OOnl.'€!Tt .v'a fi ld€lstiln'aJt 

cW.dirii ml11.i. momllmoot !P'Jet:udUli EmicrtCS(!U. 
• 

la lTâtrgO'\'i~ 13: înk.-ap-UIt gă :apară zÎ'a:ruJ "Ţă
,ranu.1 Dft,moo.-rit.ei", or.garn 'al pa!I1i-d!t:1I.'ui Ka~iollQl 

l'omftn. 

• 

In :s.cnzu.l 1J.'11IUi ordin dat de prefectura Po1'r
tid. Joi in se.alfa Aiulllllhft Bobo!tezei ,nruzica e in
~'~rz:isă În toate tioca!turile publice. cafen ele , res
taurante. De '~semet1lCa În acea seară nu var avea 
loc reprerenta·tii nici .La teatru, nici la c;nema.. 

• 
Sotia lUi Kj.1J:aîi MaixJm s'a prezentat azi ta 

poF1te şi a teu~~mat c<1 j-'s'a furat Iingerie in va

iO:lf'C de 1200 J.ei. 
• 

Cfmtăm l'entr11 edmi,ntstrat'a ziarl"Ului UN 
FUNCTIONAR sau f1JNCTIONARĂ. 

• 

Perfectionnement 
en fran.;ais, anglais. 
allemand el rou
main, applicatioll de 
la grammaire a la 
con versation. genie 
de la langue, sub
tilite, finesse, sOrel~ 
dans l'expression 
Jean Goldberg Prof. 
des langues etrange
res. Rue Eminescu 9. 

pa~. J. 

Intrunirea marelui consiliu fascist din Italia 
'f'arrue oon.'\iiliiru fa.s('jst s'ia 'îrutru/nit, !ffih p.re

~::l i nt ia. ~:l11' i M l1l9!'1O lilllii. AJC'E'1:/Î1a <d'ulpă ce oa ar iUt1a. t 
pozi~~a istQ:niK'ă şi lI:l1'or.rulă \li 'paacisrl11duii naţă ,dle 
mOll1'31r h ie a sUfpuof;marel II i ('Qllsri.littli lLJ'In1iÎrtJOoairaa 
moţi nuc ('are a ff}.~t a,p1"Oba:t.ă eu alcl'am1l3Jţlun-i. 
"Marele canl>ti I.i u m4wt·ion.al fuli'lei.sti n f.aţa (Xperei 
,isb:Yrioe şi poli.tirce ld'Cl<d~l'ia.'tă de ~am.ă, a.fiI1mă 
din nou !d'o\'otiamlCrutrul slilu a€la~ fată .de :mQJl!~rhie 
vn !Care ..-Ode ,="xp.rosilllIl!t'lli eirnt.e~ E!u!pmme il!. v.a
lOl'ilor IDlaţionale ~i elemenJtUll nrruiLamtmtJal taI 
oontinuit.ăţii nuităt.ii !patriei. 

$' rus" ,eP .. .... 
o misterioas~ crimă in Soco dor 

o mii'11lorilOa~ cri~nă "". foi'lt -d~!p{'fl'i1:ă ntl~nl. 
ncră -dimrncaţ.a în romuna B(){~J.dor. I~if A.rcle
k('an<ll, run ţăran faa~·t-e aJV'tlt., a fost aflat In Jumt: 
('.ihul ,o,ă:u. mwrt. îmtlr'lllll lar de sânge ~i ("\1 pâ11tC

('de i'lpin.ti('('aL 

'.\ 11 tOl~lll hc.-rt,i a] 'al 'fllC'05'Ot.oi ~I'ime n'la ftOi>'( mfll~lIt 
pâllă fl('WIl1!:1, f:.Ullt ''11)j('1'lynt,(' Î;!1"ă, cii în curîm:d d 
va 'fi (ko.ro por i t. 

ntqlă (·oH,:tat.1tni:l{' fiî~(~ut\) la faţ1a lc,cml:ni f'te {~n:'

ţ1t· ('ă (',rillla .a fost săn'\l"şită Îrlit·J'e ~lirJnfIl1(',lrrd(' 

împlI'{'jUl'lhi: 

X onptea. '(lam ,după ImicznlnQPţi i,ll1l ~1('(mnws 

('tit 'a h.ăt.llt. la f.el"elllSt1l'a 'c'\iîmc",pre stmdă 'li (,{\!llJcl'i,i. 

U~t1 de donnea Aroel'oa,n. AJ{',o.~'t'a trezit :clill Bumll 
~l ,do~'his fp!"ea,,,,t.ra, dar în {\oob~ momH'!l1It 'a şi !p:ni
,!Uit o lovitură la ('.a.1) din lafa,ră. Arrldcan se If'lii
tină rlllwm:t lo\'itlllil'Ci, ,(hIT îş.i lir;:\·(,!Tli reped1:'. N('
{,lrTh()~e\l t III a pii t 1'1[,118 însii îl]ttr"ace~koo1,a rp !'Tin dt'· 

l';'a;~tl'a 'fh)~('hi."ă· în ('<tlner.ii şi d:u;pă o .e.curtii ilmp't.ă 

îl hJYIi pe Ardel('la.n în pie.p!\', cu U!Il PUlllm!a\l. Sfm-
. f!?l.e tft,;,-ni ("U j1111t('jJ''0 dilll rana ('llll~Cltă de 'Pmnna1 
şi Ar<lplean, căzu jos mmt. BC't<ti·al,ll .agu-(~:nr, nu 
;:.(! ~nmltumi î'llcă cu atât, 001 ,de>;ipidf <'U ptlJmnlalul 
plÎnt8'C'cle ('{'lui mort. -

1 n r 1,ilUlll momen t al o('!'('o'p<']'i roi lxof,taalei 
cr.inue, -8',<\ COI1statat lipsa a ŞQllOO,mii, pe K'.a.ri Ar
,dt'lcrrn îi R\"('R La el. ~f.a:i târziu ·8'~.aet.ă \Sumă llItf\ă 

.a fost afhtă 'llI;Ctmsă in cuptorul oamwl'ei, '111J1de 
dormea ATddelllll. 

J'lVndhl'ffieria a htat măsuri ill1 t.i'ru;e pentru 
prilldffi\..~ 'ft'lltorltlui . 

• s. ~$ • •• , • • $ ., $-
Excrocheriile unui 

"pribeag din Angora". 
Un tânăr bine manierat şi iscusit la VQrbă. 

prezentându-se ca "Pribeag din Ang(l,ra" şi de 
'I1aţLona~ tOl\!!e germ;mdill teritoriut in Uti.gLU Încă 
intre Austria şi C eAwsTtlvac ia. a reuşit în zilele 
trecute să se introdocă la diverS>e bănci şi băr

bati ai finante'lor, del>acatll sub pretextul -că, in
torcându-se drupă an~ de pri.bcgie 'prin Drecia ş.i 
Asi<3J mi'că, ~ acum m drum spre patria sa, i-lS'au 
gătat banii, a inşelat SL'\l110 dela 50 până la 200 
tei. 

Pribe:agul din An~ora cu ocazia Unei vizi.te 
• fă0Urre acum două zile, tQt pentru ai cerc ajutor de 

drum, ta Uit1 C/tl1 de fimntle d:n kx:aHtate. Ilu se 
multumi numai cu suma ce '-o dăduse acesta. ci 
făcu 'Să dî~lJară în buzlLna'ru:J său şi portmoneul 
l>incl~jjcătoriul1ti său. Acesta oc.t~pa't .... de urgente a
far.:ert dU\Dă ce Îi d~rUi soli.QtaltoruhI'. de 'ajutor. o 
sută l!c.i, îşi uit..Ll po:rtmol1\cu;l pe mJ.~·.ar din anti
şambră. 

Pdbea&'ll\ din }\ngma prob'3.U l !lenlTU a avea 
o amintire de-Pa b;nefăcăt:Of'l!ol său. dt.!părtându-se 
ltfă şi portrnoncu.l. Dllpăaooastă vizită pribeal}..'1.\,1 
dis:păru din Arad, ProhaHl, imbiirbi'ttat de sU!C~'C
sul ce l-a avut .aci, eţ Îş.i va cO'lltlnua operaţj;,'1e şi 

in alte Orase., 
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SOLIDARIT A J:.EA -
PremiatH Institutului de 

Istorie Nafională din Cluj 
B URS A. I însală cu mH'OJlk1ru[ Char~es. Biilrba:mt o alunga, 

Dire:tiunea lnst:'lutului d~ Istorie National;. 
d~ pc tlnR'[t Universi latea din Cluj a :')('on!;:tl c0lc 
doua Prlltnii J)l~blica'i'~ anul trc~u t (1921 ~-22) pcn
mI cea ma1 bU'llfl mOTlOuafic istorh:ă asupra 'iUÎ 

Avram Ial1cu şi pe_ntru cea mai bl~na Încercare de 
!lihl i.>g-Jill fi~ j:<tqni{\!'i l'Olnânil tr'lli!l<si 1Y'!UlHI: 

ZOR1CH, 17 Ianuarie., ~- Deschiderea. -' Berlin : Soţia lui Charles dcsco,pe·rj,:ld că sotu'. o înşală 

00375, New-York 531ÎS. Londra 2749, Paris 3b~5, Ml- I divorţeJ~ă şi p.unândll-se În fr.ul1Ăoea intreprinde. 
l~n{) 2~05. PraKa .. 14HO, B~dapcsta flZll2S, B~l~rad s:m. I ~'ci "l.ir~tui ~ărMclr" cu ~axwe:l1v îuşelatul dlli;e~ 
\ arsovla 002S0, vlcna OllOIS. coroanc stampllate 00076. :a rU1·na fI':! Cades, care LllcepU sa faca ':urte r~ 

BUCURESTI. 17 Ianuarie. -- Indlidcrca. "- Par:s fctei Laurctte i . Charles ,se slnUlcid:c, Laurettc se III 

121H, Londra 862, New-York llH. Italia 90b. Dvctia dqsiluz'(}llcază şi tot noroc.ul e C;l fata; sa Se poait 

Domnwln',: Nic, Bula, stu,dcn t al FawlEltii 
de Litere si Filosofic plCt},tru 5'>.:ricrea sa "Avram 
Iancu şi ep()'~.21 sa" CLei .1000) Ş D{~n1l111nlli Th. V. 
Piiei\tcanll pcn,tr"ll ItlCra'rc.a sa: "Repertoriul zi;;t
nduIÎ TelcKraful l.(omân" pe a'll:Î 1858-1917 (Lei 
,3000). 

2475. Praga 528. Viena 26, Berlin iZ9, Budapesta 6$0. . m.iiritaI d'upă l:ogod,n~J;;Uli ei Jack. ~ 
- Valute: Marci 170-171. levit 110--115. funt: stcrlini 

fi40-8S0, franci francezi 1250~-1255; hand: elveţieni 

33.34--3.150, lire 885-89S. drahme 225--230. dinari 

195-200. dolari 183--1I\3S0. napolconi 630-635, coroane 

austriacc 26-28, coroane llla~hiare 7-750, ~0col 510 

Redactar responsa,bil: LAURENTIU LUCA ~ 

ceNZURAT: Dr. MARCOVICI. 

_it __ ..,tat'tW • unu; 
"1'11' ""1'2 u'. 1 

Ş l' J RIT E A T R ALE. 
pân.l ill 520. mftrd pO!OIlCZf\ 98--101/. 

Repertoriul 5ă.ptămânli. CINEMA. ; 
x OMUL fARĂ NUME. Pai"lea 'V, Des:'c~a- I 

Na enigmet III 17-18~19 Ianuarie în "Apollo". 1 
Hobhy pUlle În shÎrsj't mâna pe Vo~s şi-! Înc:,ide, 
dar Voss scapă şi las[t pa Bobby Îlll lncti:, S~iLi. 

Voss rug.e în EI'VeţiaIa San Moritz, unde I.,i pe
tre,~e $' Nis.-<;on cu fa:tă~sa Gert_ Sr:seştc îm~i:~ şi 

Bobby. Vel'S dispare ':iU Ger',', cărei i-a descopc-

Cetiti şi răspânditi ,~ 
MERCURI: ,,&-dUicătorul"' (Ab, il.) 
.TOT: Nu e reprezentaţ.ie. 

VINFRI: MatineL\ ,,\iăduVdI ,cs·e:IW', se.tra: 
"Rcg-'n a Noptii" pfomieră (Ab. (".~. f 

Ir 

"SOLIDARITATEA' 
\ 

- HAM BATA: "RE:'girua Nopţ;ii" (Ah. A). 
nUMINeCA: Mu:tlneu: "S~nilmbl1l", s4ra 

.. Regina Noptii (Ab. B.), 

MERCUR[ doamna P<X)r va ;llC'a în Ilutcr
rit tOl:, secretul său. fug amânu.oi ',;1 Min',cÎ1. Au-

.~~~.~~~.~~~~.~~I 

••••••••••••••••• r 
11 i-(a dr.:~,mă socială "Scducfttorul" dc Hen rih Po-

zilld Ncsson de ace.a,stac abzice pe tcmeiu SCHI ~ 

milioanele, ca să f,t')1l1cze banc.a:. Auz.ind însă cum 
~ I st~i t1'1:aba cu furt,u!' se Împac{\ cu situaţia tart;i pc 

Crca tia dnci Poor Li~ în Împrcsk;'Han ta vies.i, '. . - . A apărut: 
c i ~t 1" 't d' '1 . tu:!.:crlll .voss, retrag,C Şi a;;U1.a CJ;ll'ra tUl Chldr IH 

.,~.,C( !lca 0rn' a CUCCfl'n pr~[J:: mon1t.,l1t PLL- • '. ~ 

li ' 1 ~d 1 t· t t'· . , . ~ I momentu,l, cand B,lhbY vrc.:c:. :'<1-1 rJchna. In,,' a::c- 1. Gotruş: S1rbătoarea mortii (1914/1) -ICIU ara ,an. Il l:rpre a la ŞI a;h1r1 ţra SCClnca a _ • - v • 

. t" t ' t J " l! ste mmc'}c de aur se Prefac In bl~!lca J·c 1\ tDgCLl 
llKJ:l":Cl 21rliS e a 'l's;gura StlCCeSlh ':xiraor..JlJ1a r a ,. t ."1: 1 : şi ~i<;: res~ltUe.SC toa C ill;'l'Oftl1e "e. Versuri (Ci:lsa de edit"!lră C:jrtea Rt) "âneasi 

Bucureşti) Preţul Ll"i 10. Se (lIIă de vanu 
ia librăria "Cocordia" AItd. 

n-'Prczenta t.ei dr~H11ia'tk,~, AZl, Mercuri ~ C1 ra ! 
ma'rca artistă dramatică Îşi va ;UJ răm;},$ dela DU'l ., 
b/icu,l ar;-tdan. întorcându-se ia Chj. Sc va reprl'- PĂCATELF GRANDOMAi\;IEI dr,amlă în';; 
zenta .,sCdil~crltorul". : c'Cte in 16---17 Ianuarie în Urania. La11rL:ll:; cde 

VINERI se va reprezenta\ in maltillicu .,Vădu- I e artistă mare, dar din 'lliTIutie reml11t~i la .1rtă 
va veselă" în ro.l.u~ prillcipal cu dna Mlti tlorvuth, ca să fie. boroată lângă MaxeweHl. Ma~ târziu n 

•••••• o· e. .- -. " . • • • • • • • • • • " . .. . 
••• • •• .. .-

• 

SE PRI]IESC CIT PRf(ŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 

SOLID~\RITATEA 
ARAI), STR_ADA IlOJIANULUI la. 

........ ., ........... -.. ........ -.III!I.,r-~ .1twll ........ ~.I1& ............... . 
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I~STITur I)E CREu!rr S[ ECONOJIIl 
~ . 

CE~TRALA: ".tRl\H (ROllANIAt. 

SUCURSALE: IN ClilŞINEU, SIRIA, BOROSINEU 
SI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 
, 

Capital societar şi' fonduri proprii: 20,000.00.0 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000000 Lei, din 
care o parte consider.abilă sunt depuneri americane, 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
&.cordă: Imprumuturi cambiale. 

"hipotecare. . 
. " de lombard (pe gaj de efecte). 

finandază intreprinderi industriale, comerciale ŞI 
agricole. 

Cum pară şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, 
Ure, franci şi alte valute), : 

Prim~şte depuneri spre fructificare pe libele şi în 
cont curent 

Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru 
inmanuare partidelor in Ţară. 

Efeptueşte comisluni primite din America io afa-
cenle emi~ranti1or. , 

'Are legatură de cont curent cu toate băncile din 
Tară şi străinătate, 1 • ~ __________________________________________ --~ 

i • , , •••••••••••• "IIl ...................... 5& ••• 111 ••••• · •••• • 

T!.DQ8;rafla "CONCORDIA" Aud, 
\ 

i 
j 
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