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08 strângem raA ndur,'le. lnainte de to.ate, să ne că.utăm. În aceSlte de pace în apn-ilpierea une.j· frontiere pe care 
ceasun, 'acum când ·ca nicio.dată ·ne putem ! la îmâmplare o pOâ1te trece oricine ... 
un~ sufletele în cel mai nobil scOP: In a ne 

St> pare că str~Îduintel'e Icelor mai buni păstra ŞI în pace şi peste ura duşmanilor no
[intre bir neamwlUl. de-a Înlesni intre popoa,re ! ştrti: moşia. 

I apropi~r~. P<Jlli'~,i~ă. e.coHomi~ă ŞI cult~mlă, Să ne găsim unii pe alţii în cea mai cu-
;ub ausp;'Olll-e unel păCi durabIle, sunt Inten- t~ d t d ~ A t 'd . ~ S t' S" d ~ '. " v'" , . . ,,~ • ra a 'rag'os ele paman ŞI' e vatra. en 1- , a avem o ata \Jmş:te lt1 ţalra ŞI pl1n~rea 
lum lnfmctuO'ase caTII se dlstrama lt1 faţa 1 . h' , d ~ f' ..... ~ d " v ~ v ' 

.. . v ' '',' , 'A' mentu I'U' lTI1 e neam sa ne le llllUemn e l' vIstlfllor vrutc sa se mfaptUlaSlcă aevea . 
, v " ." ". 10 ra lre, ŞI peste toarepa1ttml e marrun e ŞI .epetam: ziua aceasta va y'em, Aprrople-. Iru ce ne-o arata vocttlll: El cel dmta1 Che-j" f vţ" "1 v t' R v ' " 

naţl sa-ş1 Illgr1]a'sca SO(llrta vutoruh.r!. resentimentele efemere, să ne 'Înşiru:Îm. ,fieşte l' rea el să nu ne surprindă. Pentru a'sta mat 
S~ântelle de ur~, aruncat~ n'~,uă peste~o- ; ca'recu sufletul său, cu gândul său în cea- ales deci să ne pregătim sufletul şi să ne 

tar, d,tn docotul adane al p:altlme1, este o mar- ! suri de aşteptare. . I strângem rândurile. SUlflet de nizuinţă şi rân-
tuifls1re, că .pest~ v~nţ~ noastf'ă şi încă multă I . PeSlte năcazurile de aZI să r~dicăm ntă- I duri de neam cu aspj,raţii incă în yhtor. (v.). 
\'reme, va itrebUl sa sta~ de veghe ,spre, a- 1 dejdea pentru mâine, ,indiferenta s'o inlocu~m ; , A' 4\" mce se .. , .. 
pus. In .aisemeneacondlţlunl , nu nOi can ŞI : cu entusi'asmwl ·ce birue ,cele mai grele cli:pe I 
in col'Oanele acestui zia'r şi în alte ~ocuri am ! de v:aţă, şi mai presus de toate în avânt c.o-l 
luPtat p:ntru ,Iciment.are~ ~ă~ii, p~tem fi a-I mun1 Însumând înltr'un si'ngur manunclllu 
WZ~tl 'ca ,donm noul, ~ars-a~1 .de sa~;ge. Dar I toate ,alspiraţiunile. să afirmăm o singură vo- I 
'Jeştlte ce Incoherent ŞI In crampee nt-se al{Î'u'c : intă: Vointa de a tr{li. ! 
dela gra'nită dovedesc, dac;ă nici nu vm fi! Nu spunem aceasta, că doa,r ne-ar amc- i 

p~ vde~l~n adeverite~ o, stare d~ ~P1Tit ,c~:e a- !ninţa O primejdi-e prea mare. Nu~ ceeace se I 
glt~ ŞI m numele careia se aglta ve;Clnll no- I întâmplă acum se poate să re .. un IUddent" I 

ştrn. , . y,. .! cum s'ar ~ice şi. vor zice ?'e sigur ~ip.l.omatii j 
Or, asta ne mdeamna a l:Llu-ia m ac'este . BudapesteI. Nu preocupaţI deCi de gnJa mo

ceasuri. vorbele cari' spuse aci, să lin.iştC'ască II ·men,W''lI! numai: scri!t;',m aceste cuvinte. 

popul,a'tla noastră al~l:rmJ,tă de ştirile colpor- Dalt' nu w,em ca în viitor să fim expuşi 
tatcd.e dltlre eJe.ll1cntc 'i rC{\ml1zahi le, şi; la asemenea tulhurăr,j şi să simţim mereu în 
Poate cu scop de-a produce depresi1une mo- I spa1te'le nostru o graniţă nesusţinută prin, '3lt
rală şi din partea duşmanilor noştri, - iar i ceva dectît prin vOinţa noastra şi o pază co
de altă parte cu ochii tintiti spre fala mândri.i ! stis~toare. 
~l suprema n[ldejde a ţării care este arma·ta" Suntem cOl1vi'I1şl, că întrea1ga OPiI1le pu
să ne păstrăm toa1tă ÎntCredcrea, întreg avân- bti·că, îşi dă seama. îmPrcu'ntă cu noi :de im· 
tul şi mult elan pentru ziua de mâine,. posibil1ta tea un-eli vieţi de muncă, a unei vieţi 

"Viata casnică." I de ~cos.t~, înseamnă ,a~i f.ace a~eiaşi n~dreptate 
ca ŞI cum un ,Logodn1c ar ofcr1 \ogodl1lceL sale 

Dati-;qe bogăţie şi VOm pl.lt'ca forma o căsnu- II bani, SPre a 'se elibera de datoriile s.ale. 
~:e", Cei ma'fl se biZUI(! 'l>e inima lor, iar nu pe 

Această soluţie a 'prDblcmei că!sniciei e ne- I banii lor. . . 
compLetă şi nedemnă şi de aceea nici nu e o so- I GCl1iut ŞI vi-rtu~le,a sţ prind mai bint. ca Şi dia-
,uţie, 1 mantul cu ~uţini ,bani. în, 'Pl!~~b, i,n, .sărăcie.~ , 

"Datt-ne bag ăţi;C'" , Cereti prea mu:'t; Putini <liU Cel mal man! oameni al lIStonel erau saraCl. 
bogă.ţ'le; toti ÎnS[l trebue să aibe o căsnicie. 1 Ce fel erwu oonducătoriti şi Înte1eJ)tii Greciei, 

Oa:menii nU se nasc boga ti; năzuInd spre b<r ' şi Romei, ,cum ·era ou Socf\<ltes şi cu Epaminon
găţie omu:lse jertf,cşte adesea, fără ca În sfârşit das? 
s'o \>Oatădobân:di. ACCista nicl nu poate fi un r[IS- Această voce a ,popoarelor şi a timpurilOr care 
~U-ris adevăr.at, căci Soe pot aduce obie.::t!-j bod- str1,1l;a "Dati-ne avere şi atund vom avea şi o 
tiei, Ea e numai una·jutor a~ ncvaiei. Modul cum bună disni,cie" -e nedr,c'alptă şi lasă nerezolvită 
Îllkehuintăm ooi bOj.{rltila trebue să. fie revi'?uit şi toată greutatea. 
!ltfonmat. Mlărin,:mia l11U constă În darea; şi in pri- Mai bine e de sigu.r să ,se zică a:stfel: .,Dati-ne 
mirea: bant1or. Accde bunuri S'lunt nUJn<li umbTa munca voastră, căoi numali astfe.l se poate forma 
celOr adevărate. A da bani unui sufer:nd e numai. o c~nj.cie". 
o scuză; e o amâlla·re a 'aldevărallei plăti, o sumă Nu văJd cum ,munca. zl!!nică, munc.a sCr;uas.1 
~u care te vinzi În Wcere. poate fi evitată. 

Dator1m oamenilor ceva ma,i mult de cât , Reforma .ce trebue adusă căs.n.ictei nu poate 
hrană şi f.oc. Da tor1m omu lulÎ pe om. Dacă: el, fi llTIihrtera,Iă; ea trebue să Îl1d'r:evte înt,re~ siste-
e bolnav, :neputincios, des.'Pcr3t, e· as-nel pcntrncă ; filll viete: voa.stre oocia1-e. . 
Q parte a naturej sale e impedicată Pc nedrept die 1 TrcbL~e săi triumfe printr'o viaţă Simplă. Şi un 
a se ma n'lfesta , Să vii decL în închrsoarca sa cu : cuget înalt; trehue. să desbinteze cru;.tele iar ser
? dOjană aJmră pe.ntru spiritcle rele, cu lnCUria- ' vj ci u'l ca'snic să fie pus p.e o altă bază. - n'u,ume 
larc bărbăteas.că, nU ,cu o oompătirnflc desperat.ă . cu raptul, cct fiecafle' indilvid să-şi ia o ocupatie nu 
Pentrucă n'ai bani. sau p.entru. că nu-i poti oferi ' asa cum fi e dictată de pă'rinţij şi prietenii lui, ci 
de cât puţini bani. ' • asa ·Cllm e 'aleasti <:u SiCriozita~c şi dragoste de ge
, V:no la d cu :curajeroilc. cu curătenia ta su- l1liul său. 
l~eteaocă şi cu Încncdere, S'adu'Ci cu tine sufletul O casfi În (}rându~re:a ei Se1. dea dovadă c.1 tinta 
lall care c sănătate si aiut.or. A-i oferi bani 1ll loc final;, pentru,~are ea e zidită, c cultura omului. -

Un important Consiliu de miniştri. 
BFCCREŞTI. -. Azi se-ara va avea l()c un 

im port'3'l1t (Xl'l);::,il lude n-ri'n i ştri, la 'care vor lua: 
pa,rte toţi mmnbrii gu\'ernullui. 

Tratativele dlui Mârzescu cu ministrul 
Ungariei la Bucureşti. 

13UUFHEŞTI. - D. )'fârzcscu -ministrul 
m\lIl~}Ci, .care în absenţ,a <ilui Duoa; con,d"woo ~i " 
a-f'ruL'eIiile lUlin'istel'ului de externe, la UTma.t ieri 
t!'la tllbt.i \'c im:leln'll~ t.e eu mi TI jstrul U ng.ariei1a 
Bucureşti. oon tele Zichy Rubido. 

Ea nu e aci numar pentru serbăni şi -pentru 
dormit. Ştela'Tii 'Ş. braz Li ,se VOT cobOra cu plăcere 
d,c iJ)C munti ca ,,s,ă formeze acoperişUJr~le o.ameni-
lor, acoper=:su'li desch;'~e totdeauna Plcntru omul 
bun ş,iadevărat; o sal,ă lUIm~TI!ată de sin..:eritate, 
unde o ~~n!işte măreaţă e întipărirta pe chipul omu
lui; unde \Fmpezîmea iiinteii sale lltU p.oate it tur
burată, --.-:. oameni de .ce ştiu de ce au nevoe, cari 
nu întreabă casa ta cum trebue ţinută a· lor. 

Nu mâncarca ş,i băutura t:ne ordit'ica casei. 
ci şltijin~a, c-<l.ra,oterul, acfvitatea, care au nevoe 
de arata viată ŞL oferă atâta petrecere încât re
ter-eII m,Lncăreâ a Încclai să mall fie studi'a t.1. cu atâ
ta grile. 

Odată cu tinta se sch~mbă şi mă,sura ;:u care 
măb13ră oamenii. şi l.ucmri,!e. 

Bogătia şi sărăcia trebu,e să fie <.x>n~idterat:e, 
ca oecaoe SUI1It. Sără.cia. nu constă În altceva de 
cât In a te simţi ci eşti sărac. Bogatlî par a fi. cei 
ma:i nevoiaşi. 

Cei cu ·atdevi-dirat ImaTi ne lasă să simţim jnd~· 
ferenta împr,eiură1'iJpr. 

Ei trezesc emoti~ mai nobile, degradând obi
ceiurile josnice alte confortulul şi ale bunulUi tra
'u. Tend:nţde 11ohi.1.e îşi găsesc loc peste ~ot, nu· 
mai ob~ceiurile josnice .aIU nevoe de ·.p,alate Şi o,s
-pete. 

Onm} t.rebue să sp:ue: Ca\Sa mC.a stă aci ca să 
fa!că tara mai nobilă. 

Ori ce cagă trebue să de.a ospitalitate dru
meţlo·r. dar ;aceasta nu e de ajuns; ea trebue să 
fie ,c·eva mai mult. 

Pvcţul unui exeD'J.pla ... 1.. Leu 60 bani., 
i 

" 
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Demersurile guvernului român. 
BUCURF-ŞTI. - Zia'!'ele s.emt infoml11arf.e că 

gU\'lOrnul român şi· oo~elalte etat.e din 1fica )Am.
tan tii, 'Vor tl:i mirt.e o ,notă ha Bu:dJa pal ta, p r<l'te~tâ n-l 
{!OILtl'la, evenllmentelor dela frontieră ,ş.i ~rătâlJld 
cOO1s~ţele dihwătdare, 0tlr:1 rezu.ltă din 'aceste 
(~Ven}llneIbte. Nota va. fa""'e ~pon2Jabi.l >g'1l'varn.ul 
unglllr ptmt1'll1 aoeste .evenimf<lIre şi îi pune În IV~
dBre eă in afarit de mRsurile ,millil1:.are se 'Vor lUia 
ş,i mă.'furi economice, în caz ,d!acă agitaţium:iJe nu 
vor \ÎlID8iJa.. (Rardor). ' 

BUCUREŞTI. - "IlU'pta" anunţă .că ~\lver
nul român a trimis o 110tă gtwemlULui ,dtimTIuJda
~ta şi o. aLtă notă a.liaţIi:l.or, ,a,tl'lagâoo1U-se 'aten
ţl'a aoostnlia a.&l1PNl evan,lUlentolar ee se petrre' 
i,n Un g'00' Va, 

.... . ...... ........ 

SOLIDARlT A reA 

. Te rog, ,iubită ie:n~i.e, să nu!e îngr:uiezi pe-j Oamenii lpe ca-rl îi vedem nu ne dau adevă-
fine şl1)e mme, Dregat\nd o masa bogat'a pentru 1 Ta!tU) portret al {}arnendlor. 'Pare că sunt goniţi cu 
acest om, salU ll€1l1ttru ace31s.tă felmeie, cari au bă- I bice in lume. . 
tut lau:şa n~a.stră saJU vre-un oormltor orândUiit 1'1 Sunt ch;inuiti friooşi cu Mele ~cârbile, 
cu prea multn osteneală. Aceste ;Iucruri le pot a- i ", A • • 

vea ei pentru un dolar. în fiecare sat. ! . Ce râr put.em contempla cateva mtnutc de !t

Lasă ÎlllSăpe acest străin să-ţi citească pe 
figoură inima! şi seriozitate:lJ ta, cugetul şi voinţa 
ta în tonul vorbj1re;, ta~e ~ în toată conduita ta, 
luoruri ce nu le poate cumpăra ni.ct de cum în n\ci 
un sat, iar pentru a \le găsi preferă ,,siă călătorea
scă depa:rte, ~<;ă manânce. cu economie şi să doar
mă într'un pat pt'.ost. 

I n~~e ,:sufleteas.că. 
1 N'am văzut încă un adevărat om, I Nu cUl100.ştem încă acea fî,intă sUPcorioară, 

Negreşit pune masa şi pI1egăteşte un cu.lcuş 
pentru oalSlpele tău, nu lăsa insă ca impresia 05P[
tal\itMei să se resimtă in aceste ~Locur:i. Respectă 1 
C~a mrlle toate a,cesteta sunt cât lse poate de 1 
Simple, d'alCă tli\1lmat cugetll!l e treaz şi activ, 1 
unde ~uf)erul stimcază adevărul şi iubirea şi unde \ 
011\ ce <lcţiune epătnnllsă de a'devărata "noare 
şi de o prietenoasă atentte p'cntru altii. 

Există uncJ.e locuinte. unde talentul şi bunul 
gust, uneori chiar genitLl locuesc în sărăcte. Imi 

ca, re îna:lţă ş,' iJrnblânzeşte "Pe observator. 
Nu există Printre nD'! oamenJ perfecti şi mul

ţimea n'a!re njct o grabă ca: să devie perfectă. 
Şi totuşi sperăm o viaţă mal bună la ~ otne

t\i/ltl !I11ai bu.nă, la kgMuri mai nohiLe şi mai cu
rate intre oomeni, deşi suntem l'ipsiţi cu totul de 
experi-eniia a-devăraiterii comunităti omeneşti. 

Fiece natură indi,·j.duaJ;ă; a'fe ir1.lmsetea ei 
pr01lr:e. 

Uimiti de bogăţia naturei atunci când auzim 
atflt,~ voci asa' de armonLoose, când descoperim 
în neceom () originalitate care-şi a~ farmecul 
ei propriu Şji deosebit. când cit~m pe fiece faţă 
noi manUestări 'SThlfeteşti. 

Credem că Tt<l,h~ra a pUlS în fiecare tndiViod 
temel4dle 1.ne! z;diri divine; d'e al}" voi sufletul nu
mM Să dădească pe temelia da'tă! 

In ·experien'ta noa~tră de siswr frumuseţea 

,p!aQe omul a cărui almbît\e nu e de a dobândi 
ran~uri inalrt:e În st2it SalU in arma~ă:, care nu e 
Un jurist. un cer,cetiJJor al n~t1.lrct, nid un poet 
ci iun mester al adevărateiarte de a trăi, 'II care
ş..j Înldepr:~leşte bine misiunea sa de stăpân sau 
servItor, de soţ, tată sau prieten. 

Pentru a!CCa!sta e nevoe ~ tot atâta putere 
ca şi pentrnori-care a1tă chemare, poate chiar d& 

n'are încă acea însemnătate ce trebue s'o aihe. 
1 Frumuseţea e un oaSpe fugar, sau dupăcum 
1 .:) spus .cmeva, ea iSi ajunge a"po~eu~ si e perfectă 
! fllllll1a:i o sin~ură clIpă înailJ1teacărela e înc..~ pre
: IDaJtură şi după ~are Î1lICcpesăSle veştciească. 

mai mu~'Jă. 
R. W. Emerson. 

, 

Vineri. 12 J amh(ic 1923, -

~ $ '.1' ........ , 
Chestiunea strâmtorilor 

Cm-,esponde1~tul z:arul111t "Da~~~' News" arată 
că ali,aţii vor prezinta turcilor la inceJ)utul săptă
m[tnei v~iiltoa\re un document ca't'e. deşi tiU Va il 
de natura unui ultimatum, totuşi va C\tprin(Îje to
tahlil pun.ctelor de vedere alle aI:atHor. tur.c li fIind 
Învitati sau să-l aCDt'Dte sarll să-} refuze Într'un 
timp jim:tat , fixat de com,m .acord. Coresponden
tul -alda:u~ă că aoewS'tă 'ln<\sură este de mare ne
voe, d'lt nind necesitatea d·c a se pUlle un capăt 
discutiilor cari ,oontinl1ă de prea muJ.t timp. 

Chestiunea cap:tLrlatruni'.or, în paptea ei juri' 
didi, caruzeaul in momentul de fată ceai mai mar~ 
ncLin:ste, de !Oarece tmcH au resp~ns clliar PfOPU' 
'nerCa 'Ca în peri.oacLade tranzitie să numearSca 
ei Înşişi o litst-ă ,de judecători stră~·nj aleşt din ta· 
bloul schitat de curteai p·ermanentă internatională 
d.e justit'e din Hal?:a, . 

Ch::ptrunea Strâmtor;',lor poate fi ,consideratii 
ca în Îl1'treS!:hnc araniată după programul ad()Jlt~l 
de conferinţă şi cllnoscu1: ca fiind în partea tech· 
nică Uit rpl'an lu-era t după principii'le maresaă:ulu' 
francez f()ch Şli jmistu1t1i france.z fromag;cot. en· 
respondcnh1! ziartllui "DaHy News" el<:te de pă· 
rere cit rcrur.ul din pa'rtca turcilor al ulti mulu; 
prOll:fiam pre7,fnta\t d,e aliati a:ratrage pentru Ţur' 
.c.j,aun dczasfnl mul:,t mai mare de cât pentru a' 
l iati. 
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Serbarea pomului de Crăciun ~~ 
la Directia R. M. S. Timişoara dJpă 

D~n initiativa dJui inl1)ner d. Mardan. dlrec' ! d\y] 
toru\ iabooei de tutun din T~mişoara, serbarez te S 
PCimulu~ de CrăCI1,l11l a,l familiilor functiori.arilor d:!; .:>; va 
fabr:.că a fost făcută cu Ull fast neDbişnuit. Cu a· .1n 
cea:stă oCa'ziune. a fost botezată şi fetiţa dlui ingj· 
llI~r Mar d an, dându-i-se numele de Agir, (pres' AnlO1 
curtar6 dela .. Asocia tiea: generală a ing:nerilnr !ran; 
români") naşi fiind d. TeiOdoru directortfl generai irrser 
al R. M, S, cu doamna", impreun~io cu dn:i; ingine? (c!:a. 
Ft.orescu şj Ne~ulli,cî. Dintr'un enorm pom de en' 
~'Un ,s'au dait frumO'lse daruri ,copiilor l"ucrătorilM De 
şi funcţk>narilCJlr fabrice-i , dtliPă care două orhtlStre trteg 
au fost pus.eliaJ .diispozitia ,celor prezemi, care au mve 
petrecu,t pât~ă.in zori de zi. La 'a-ceastă 'iesthi\tar; dato 
a 'luat 'Pa'rt~ d. gC'f\.eral Găvănescu.l c?man~a~~J ~ta 
garnizoanel, d. dr. CoSlte, prefectul ludeţu,'lll: 'Of 
Georgescu, primarul oraştlllu1, toti reprezentantI , de 1 

'In-esei împreună CU tdtce :a ·;wut Timişoara ~ 
select, La masă a ·toastat d. Toodoru. ~ruă~ !'~ -

ră~puns doamna ing. Mardan. Intreg cuarb~rU' 
fabdiCei a fos.t 'viu impre,s~.ot1'a-t de jZ;estltl marm:: Ş 
most al diui inll:. Mardan. Să sperăm căa!WnJ:J\t,: 
gC5tLtrl se vor rePeta mai d·el$ si. de către a!pl"Ţ 

CO'RESPONDEN . 

p~e;din;cl~"'j;a7~i~; ~:;5 "s'Z' ~elr; ,1 
trupele americane din Renama. 

W ASliINOTON. ("Raoor). -' $e a~Tn1ă ~~ Pf)C 
tbrding refuză ,Să ralti:fi.ce hotărî1rea lua,ta de d:' 
nali: pcntr:u rechC111arcal trupelor americane II .T 

. RC11iania, "li] 

Guvernul american şi eventuala ocupa-
tiune a regiunei Ruhr. . , , 

PARIS. (Rador). - Agenti.a Havas !)l1bl~,: 1il 
notă Cal"e contraz.ice aftrrna,ţ~un~~c telego'ltl~I: în 
din Washington Si ale prtţ',ei engleZe.. Cerc~Îl.~ ~ 
franceze bîne inlorniate declară Că gtl"V;f

llUl
r,: •. 

merican n'a făcut uLai un demers pe lânga. gU'~, ~e" 
nu'! francez relativ la a,cţîunea în contra. tmUl~:, ~ 
Ruhr. Un 'a'scmcnca demers es'~ socotit "a ,< . 
ti'll probabil. Ci 
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iefenia franco-engleză 
va fi mentinută. 

,EAFIELD. -- Atâi în An.gl,ia eâ-t ~i \ ÎI11 

lţtl iOeea menţinerei ,prieteniteÎ ;ang]o-fl"aJn
este ;din ce in ce mai mu:1tt ,1"OOU!nos<mtă şi Sltl.Ut 

i'l1~ de a monţ,ine şi tn.a<nifesta ~tă -prie
i prin ooD...<>.olli!dlafrea aJC~iunei aliate ân diroo
!t'lorJ..a.lte probleme ce·şi aşte8Jpită Tezolvarea. 
el turcii, catri IIlU întrehuinţ.a,t după eât I se 
, () taretl,eă .(f~ amâlruare în tnat.a.m'Vele din Lau 
le~ 'CU mă-dejodea aa să <po8tă benefieiade ne
l~('rea l3.}iaţilor în P.a:ris. se v()r oonvinge cii 
inşe'Mt.. 

[)e,oe.a~vt.ă !fe1udpocOOm'(li în aplts Il'ămâne 
i 'ÎJn domeniul J.)TObahilităţillor. GU'\'eJrlmnl brio 
ie n1.1 menţiOOl€'.a.ză momenroan nici o mişcalţ~ 
a~a .pa ri-e. l'U'nclmldev'ddere britanic 'a Jo.<rt 
/lt d('o,""ÎuJ. 'de 1ilmpoo-e. Sv<XtlJllM:le cum că 1.ru
e bri'Ca'1lli('c vor :fi retTa,..'le 'din Colon ia , .'flmt 
minţirt.e, nefiind runda-te. 

l'on,.,.j~.i11l :de mimişt.ri .hrifi.lni-c 00 "'n în,t.l''1.mi 
r!e ~ .. a'ptamâ11la 'Viitoal'<l; pîmă '8ICUJffi În,;ă 'lHI ,a 
t nimi<! fix.art:. Păre<r\;>oa gencr.ală aci Irwmârue a· 
a~i, eom'inf>ă că programu.l britanic cO'Ilţinoa 

:gl1!l:a bază pe earp 'Putea fi rezolv,ată prohlema 
'păg'ubiTilor, fă.ră ne-'l1nni.oo €<Conomic, poa.tc 
iar şi p<Ylitic, şi ilLC'O.'1ISt·a, nu :numai '}wnt"nu G-er
mia şi':1tatebe Sl.lld·oot.iccO'lll"Oj)'{me, dlil.r ch.i,a,r 
pentm Frunţa. 

_ qp , • • , 
" an san ... yp 

:ea mai mare franzafie 
financiară din isforie. 

"Unite:d TcleS!:raph" anuntă din \Vashington: 
r..piÎ o declaratie a ambalsadoruiut Harvcy, se
retarul de stlat Me!~on a priml't Încă acum câ
~va zile U!l1' plan ai! cancclaI"uhri -eşechierului en
:JeZ Baldw:n care va forma baza: fratativelor de'a 
i\'ash.in.gton. G:uverntt1 englez se dedară. gaia. 
ÎJpă a-cest plan, să plătcască integral ŞjI fără nici 
I Mu:<.:ţiun.e, datoriile de răzbai bri tan icefiaţ.ă 

le Statele-Unite; fixa<rea mod.alitătilor dc plată 

~ va face b sosirea la Washington a dhli Bald
lin şi al Preşedintelui BăJI1Jcej Angliei Normann. 
Amortizarea datoriej engleze va fi cea mai mare 
lranzal<:ţiu:ne i!in..1;nai-ară diinistori:a ttiOmJ:a,l~l şii 

inStl!tm:ătatea ei politică niq nu se poate încă cal-

Oe!lartamentulstatwlm leste de părere că plata 

I
l megr3JIă ;al datorijlOT britan.iJCe va da P?sibiJit.:t~ 
luvernuf1]i american d·e a trata aSUiDra anularet 

I ~atoriif<>r franceze Şt b~gieneîn :!egatur,ă cu che~ 
~ta repa:rali'1.ll11(Jor. creand astfel permLsele aaf! 
',or permite frantei ca să renunte lapullctul ei 
le vedcne actual in chestia roparatiunHor. 
tA c.urs.,.' 9 .JIlt1# __ a a, b' r 

ŞTIRI TEATRALE 
" -

Repertoriul săptămânii. 
VIN ERI: "FilIhriAlmtul de ~er') cu oonC1.lT· 

'ill d:nei Poor Lily (Ab. C). 

SA MEA TA: "Mortfil\Ul1" CU! OOlll(l1l1rSul dnei 
PIXlr Liuy (Ab, A.) 

DtiMl~BCĂ: mWJtineu ().l'Ia 3 şi jumătate: 
'.'fârgn.1 amoru.hliÎ" •. ooatra ora 'j şi j'Ulm,: "Fo
'\lri') ('u e':'llCll'l'$u1 dnei POOIr Lily (Ab. D.) 

ApaTitia dnei POOr Ult pe SCt:na TeatruLui 
din Arau, cu ocazia reprezentatie3 de Joi, a fost 
imâmpinată cu o mar~ însufleţire de publicul ară
jan, care a ocup-at 'toate jD.C1.1r;!e. Piesa a avu.t o 
reUŞim cxtralOr'dinară şi publicul a ţinut să săr
hătore2SCă cu frenezie .J)e dna Poor ,uit 

Ai., Vhljeri seara dn'a Poor va juca în "rabri-
ca»tlJi d·e fie r" • 

INFORMA ŢIUNI. "Ungurii caCi se deşteaptă" - disperaţi? 

Rugăm pe toti aceia ca.ri ~~U'nt în 1'e~<;tantă cu 
aJiOnamentul. să ne trim.ită suma care ne dato
reaz~ .. rât mai. curâll~, .nIci în ca·z contrar vom fi l' 

nelJolfl a le ,~1sta fnn/.t1erea ziarului. 

,. II n,gurii 'cari .~e 'deşteaptă" .şi oa.ri în deştep_ 
1;''ic;ullea 10/' pu1.in deşteaptă, oOODtam îm. irânld'1l:1 
întâi -pe-<J deshi:nfuTe între ,.rellăţeni" şi ardeleni, 
\,f)l" prtimi () năp!1aznică lOl'i,tură în iluziile lo.r • 

. Serbarea Reyeli01lull/i 1'u înfl'1mi în ,noaptoo 
de 31 Decemvrte st, v. 1922 (13 lamuarie st. n. 
n~28) Pe toţi inte}eclualii. rmnâni din Arad la 
serafa dO'/1.wrtfă intimă ce Se t'a aranja în saloa, 
Itele Olllbului Lloyd (Jlolel Central). 

~ent1'U această serată se vor trimite învitatii 
specr.ale. , 

$ • 

, 
in n(,apt.ea ode 13 lanuar,ie 'Jl. (zi fără noroc pen_ 
tru "dpşteptii" Promay 'ţii Hejjas) cii.nd tot ce 
Anaonl asta românesc are :mai sel00t - regfi.ţeni 
şi !u"ldeleni imr'o iiIldisolubi:la fTa,ternitalte - vor 
,;;lh-bătOl"i îlJl ook ... m<ile Clubului Lloyd (Hotel Cen 
it'al) "eruiwa noului an, 

In u!timwi . timp, bandele de oomitaR'H, cari: {)- I 
perează În CaidrilaJuer 'a'U început s.ă se înmulţea-

T,;a aool'l""tă sp'Jend~i.dăsel1aotă Wmt€l8Tht.ă - inti
mă, '\'la sta La dispoziţia invitaţi1o.'f muzica anili
t.ară şi-un e.'>C'elenrt. taraf tde lăuta.ni. 

scă, cu toate că multe din ele ftlseserih Pr:nse. , 
Ministet:wl de i!rl,terne a luat în DObrogea noi 

măsuri, pentru ca accste bande să fie stârpite cu 
desăvârşjre. 

Be "Ul' trimite ln\'it1aţii !"pooi·ale. 

• 
niil Laills.al1l~,e \~'e anuntă că d. Ven;zelos a a

vut o lungă întrevedere cu deleg'aftul sârb Spala
:covibi', v}(i:vHbr i1a trez,oJvar'0a, lQhe.st~un.ii IJbe<r,ei 
zone În J>Ortuf SalOJ{c, Se orede că difercndul ivit 
intre R'uvcrnele d::n Atena Si Belgrad pe a::castă 

chestiune se va tranşa în urma accstei Înt1ieve
dcri. 

• 
·DI;P[l zi;>II'u: "Les Debats" pol,iţ:-a, din Roma a 

arestalt pe Omal'-rmşa, pe fl'u1ele şi 'fiul său, aol.l
z.atl de sp.ionaj şi tr:ldare. In ba~m.iele Ior s'au 
gas~t cfltcva mii'i{}3ne ba'llii şi bijuterii. 

" 
După o dispozi(;i·e a CfR, toti elevi~ şi eleveJ.e 

scoalelor i~,tatu+u: ViOr putea bendLcia pentru că1ă
torii:1tc pe CfR. În va-eanţă, de 'o reducere de 50 
la sută la clasa Il-a şi a III-a. Această reduceI'C 
se va acorda pe baza camctelor de ~dentitate, 

etlbera<te elevilOr de către d1recţillufe şco:1lelor. ... 
Amtra:lul Sh·manura. şeful de st.at·major al 

amir'~1!l1)l1i Togo, in războiul nl5iO-japonez, a în
ceta,t din viată ;a Tokio. 

• 
Comi;5itlIH:I:t nnixtă româna-bulgară pentru 

des.pliS?:ub'·ri, care şi-a su\,<;pendat lucrările cu nca-
7-ia si'lrbătorilor, îŞf va neÎncepe mflÎne activitatea. 

• 
M:ni.~tentl de r::tzbni , dirocţ:a recrutării , face 

cunoscut cit 1();1leraţiLU~i'le reomtărei clasei 1924 
VOr Î'I\(;Cpe Sa da·!I?I de 28 februaric st. fi. în toată 
tara cât şi la \cg-at:un:::'c române din !străhl'ittatc_ 

La: re·;:,rutare s.e VOT !)rezcnta amânatii clase
lor 'mai vechi.diispenzatii Drovizorlu, totI ~nerii 
n~î.scllti in anul 1902. precum şi. cei mai În v~lr
st[t .car: n'::tu fost ia recrutaJlf.!. 

.;, 

Ziarul german "ThoT11cr Zeitung" din oraşUl 
Thorn, f(}l\dot În 1760 ·ş.i-a Încetat apariţia, Moti
vul dispariÎtiei s.a!c se datoreşte dTsuatiei in care. 
a cazut (j{:n C<111za;;" pleda pcntru o apropiere 
[}()lono-~ermană. _ 

"DailY News"anuntă di prhlilll din Wales. 
m.oŞte11itorul trol1.1tlu? hritanl.c, se va :ogo<1i în cu
rând cu o principes(~:taljaI1ă, 

* 
Senu·ţJi tln~vers.ita·r din° Budapesta a fixat 

taxa ,;cobri't 1}cn t !11 semestrul vii.torla vretuJ. u
nui chintal de zr{'lLl. 

• 
nară rtOj"('.~li ~ă a i lucrări de' păr frumoase şi 

Mor//'rn/', fă comnndr[P le! SZEKRLY coafor pf. 
dame, Wdatlll Bo7m.~. 

PerÎectionnement 
en fran~ais, anglais. 
allemand et rou
main, application de 
la grammaire a la 
conversation. genie 
de la langue. sub
Elite, finesse, surele 
dans l'expressi o n. 
Jcnn Goldberg Prof. 
de langues etrange
res. Rue Eminescu 9. 

• ..., .. n ,QJ " J? 

Crăciunul orfanilor de război. 
() f".(\1,lla·re duio[ls!l a '9.vult loc in AjllffimI eră

ehl!mlui lJll onf.elinatlll ~,Regin.a Matr'Î,a".Comite
lnl 8(){~if"tătii"OC'lrotiîea orfaniJ'Or din război" in 
frunte' (>11 Cl11a pl'{'1.~dintă H. (,~ldiş, .a dhl>balt, oa 
mi,eii copii fără l1ată .;-i mamă să 9imtă -7i ei· bu
('\llri·a şi eh'agostoa C\C $tăpâll'ef.lC in.imil'C tniUl'!()1' 

la "ărbătiJ4lf'{'a Nl'şterii Domn'ului, mâ'Tli i'llbitoa,re 
k-an în.ă!~.a,t şi lor 1l.n fl·umo.'" Pom de Crăc.i,nn, 
pc ('al'e (,{lln.erle~a,nt.ii şi aJte lu:imi ~aTita,bi]e ,din 
aef'"t omş rau în.căreat (':\J da.nlril.e lOT ŢH'oţioa~, 
{';1 i<ă îndIl10e3Sc.ă şi l",ă inve;el€a~că ,prin ele 'P!'Ia7.

nicul orfanilor. Ce1 ee a vazut mn{)~Ua nclăţăritii 
~i blwnria ('() r.adia din och~\i orrfanilor, a:ce1a. a 
Înţ.('\p", că nimiC' !J1~1 poot~ ela omului mai 'ffiat1"O 

mtln!!ăor~~ der:'!t 'mun{,Jl, ce-o depunem porntru all
narea HI,terj.nt<,lor ('('lor 'Tlăpă~hJ,iţi d'f' ~J'_. ~i 

rloull111cle române. (','lri înţelRg a jel'ltrfi () !p.'lI1'te 

(1 i Il l11'lImra ~i in i ma lor în ace::,"1 seop, Î1i -rol' ~ăFri 
;'ă,-pla:ta koemai în bncur·i.a {'e rA.~are pr.in n.ntl.nru 

lor in AAtfletd(' trudite. T~a wrharoa Poonullli tlt' 
CrrllC'iwn orf~lfll.ii \:'\\1 dr-t),l1tat eu fnlm()ia!Sl~ oolinde 
j00l\rU naţ.ionc:luc ~ d(d.um.aţii ca do\-.a-dă. că oei 
l~ ('(mdul' 3JC(';:.t ao.;.ezăanânt, înţeleg a iru.grriji .bine 
nu ntlm~ti trupul. daT şi sufletul odiRlnilor . 

La: >l.Lî.rş.itlll !f'.(>rbării S'.a'\l împărţit omanl.ilor 
~i p(>l1~onalllh\i COZOTHwi, 2la.hari.ca!1(', !prăjituri, 

fnwte şi <alte d:aru6. 

l,a "'t'Irha.re "M1 h113.t parte: cina H. Gooldi~, pr('
şedinta i'C~. O.O,R., dna şi dI dr. Mă.rcuş, dM şi 

dl eokmel 'Georg.e~l, dn'a şi nnul \M. Robu, 'd,ua 
A, hprav~l1;ic~ dna 1fladin, ana şi ·dl 001. Baa-doo.i . 
ell ~f. Pudţ.j·a:tl1l,dl A. Crişan, 'Părmkle Ori,· 

eiuu $i altii a drOT n'UlITIe ne scapă. 

J . an () ă şi I1lIU 1 ţ n m it il ,hL!: u rOir )Il.C"C 1 «na, e.ari :atu 

lfi\l'l1Clirt şi jertf.i t -cu dragă inimă pentru ~ ra'Ce 
prai'llli.ic fericit 1YI'fal1ilor din ră.zbo.i. 

• " • • • ,y paw · ... yw 

TELEGRA1\\E. 
Reforma financiar~. 

nUCTRF.şTL - Cercurile polit.iJoe sunt. de 
p~jr~r('. că se vor fM'.e i<rTI'pQrtJ3.nte modiiicări îm 
pro{'{·t.e1{' Tefol'mei financiare, îniCă 'Î'TIIIlim.te ('1\ a· 
,'('",t.a -,'ă tiie depue pe biroul 'senatlulru.,i, Astfal di!'\
(·.lI ţia l:a S(mat loa proe<'hul reformei fin::tnctiairQ i9(> 

\':l 11ln~i până la 15 Februari€'. 

• 
BF eTR EŞTI. --o 1). V.Brăt.ilallU, Imi'nistru 

de fiina'nte li de('h:rat reprezentantilor prosei, ('ti 
dj"l'oz.iţii1e rcformR:l fill'a;n~'iare \'01' întra, in Vl

gO .. l,re î'11 Apri1i(>. 

Turcii şi situatia la Lausanne. 
BUCUREŞTT. - Zi'aro}e l.."'('!ffia1iste mrbim,d 

(le <ctl1"atia. el!'l.a hlu~mne. con;:.ba.tă că {'heia sit.u
atiei (' în mâna T\JTdlul'. 

.f 
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Germania şi acti~nea francez~. 

HEnJ.I~. - C'amo('P}aml Kuno a a'vutieri () 
(x)ll>;făuuit·c .cu ţrefii partidelor dill1 upoziţ.joC', l~ă

"Ol'a le~a '.'X}lllunÎC'llt ('li. gUYPllHul gemnana luat 
;ollte ,dj",r~ozi Uile fa ţă ~n UlCţ,i,ulUl{'a f l'aJlLl-·eză. 

~roaznjcă cu lei contra lor. Insă VO$S, care a a
juns pân:iai.c: ca mânător de căl11iL~, ob~lcrvă a
tentatul şi îi sc;rprl pe toti. Acum Întâmpină toţi o 

• 
BERLl~. - Z.iarcle Sll'llt iruform3lt.c eă diro;--

. Hr;t1~\ primejdie, viile fratele Roxane[ să-şi r.:1zbtme 
sora um:"!Jt~L Voss Îi scapă iar pe toţi, numai el 
d':spare simtind pe detcctivU) Bobby În apropie
rea sa. 

• 
torii şi Înginc.l1ii .stl1bmmcntelor :i'l1IdusMiale 
pri'lllCilpale din r€giunea Ruhr, in ycdi:\rea ocupa
tiunei fra!1l{l()zc, ,,'::liU r('fug~~rt l.a Ui~lllburg. .. -e 

AFURISITUL dramă $odală .in 6 acte În 10, 
11, 12 Ianuarie În "Urania". Prinţcsei llhava l-s'a 
prnict[t că o vor peţi 3 bărbati îi vor încrucişa 

In l1aI 1.*Ze' ... ?:r A4 ,'u ca'iC'a şi să se ferească de al ke:'lca. Printul r.eti-

B URS A. I tor o iură, dar e scăpată, i-ar ~e.(i~?rul r~a~e m,llş· 

ZORICH 11 1 " D h'd l' ]" I cat de un şerpe. Acum S.e manta dupa mantUlto-, anuane. - esc l crea, - :.er In 1 
005125, New-York 521<25, LO}ldra 2464, Paris .36(;0, 1\\i- "r~tl ei Ag-asi. Inb;~ .pretenlll a,,;estuia Ma,rila'$ vre~ . 
lano 2645, Praga- 1515. Budapesta 020, Hel~rad 535, I ŞI el pe llhava" ,S! Incepe ~'UPta. de ~ moarte. P?~. 
VarşOvia 00275, Viena 00075, COL stampila te L10fl7f" Irul sed 11 afur1seş t e pe Agas l , a~esta e ~IH1U l 

. I şi aJung-a,t Piul său se răzbună. Mavria~ IW~bu-
BUCURESTI, 11 Ianuarie -- Inch:dcrca- De· I " • • ,., • 

" . .~! ncste iar fata lui devine soţLa fi'UIUI lUI Agas1. 
vize: PaTlS 1250. Londra 898, New-York 1&'-,,)0, ltaUa I " . 
907. Elveţia 3550. Praga 525, Vicna 28. Berlin !90, 13:;- ----------------

dapesta 710. -- Valute; M;irci 215, lc"va 110, [lIut! sler- I Redactor responsabiJ: LAURENTIU LUCA, 
Hnc 845, franci francezi 12S0, franci cl~ctir.lIli .1-1~O, lira CI:NZURAT: Dr. MARCOVICI. 
9, drachme 240, dinari 190, dolari liS, napoleon 615. co!', 

IIngare 725, socol 52(1, marci poloneze 118, 

CINEMA. A tlpăţut: 

OMUL fĂRĂ NUME partea III. fkn:i!e gal
bine m 11-12 Ianuarie în "ApoHo". Acum goana 
se continuă în Afrîca până în capitala Î'mpăratului 
SaJharei în Teteran, unde se duce ş.i Nisson şi 
fiica sa Gert aranjând împăratul în Onoarea lor 
un festiv3ll !mare ['a curte. Alei soţia împăratutu i 

Roxana în iaLuzia sa 'PIănueşte o răzbunare 

1. Cotruş: sarbătoarea mortii (1914/15), 
Versuri (f;.asa de edibră ~8rtea Românească 
Bucureşti). Pretul L~i 10. Se află de vAn zare 
la Librăria "Concordia C4 Arad. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 

i "VICTORIA'" j 
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INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
CENTRA LA: ARAD (ROJIANIA). 

SUCURSALE: IN CIiISINEU, ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMANIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
. O epu neri spre fructifi care: 80,000000 Lei. din 
care o parte considerabilă sunt depuner~americane. 

RAMURI De OPERAŢIUNI. 

: execută tot telul de operatiuni de bancă. 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. 
: "hipotecare. 
: "de lombard (pe gaj de efecte). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: financiază intreprinderi industriale. comerciale şi 
: agricole.. : . 
: Cumpără şi vinde monede străine (DoHari, Mărci. : 
: Lire. franci şi alte valute). : 

No. G. 1407-10-.922 

Publicatiune de licitaţie. 
Pe baza decisului al Judecătoriei· de 

fln1d No. de mai sus cuprinse in favoarea 
Dr, Maximilian I\ertesz şi francisc 
pentru suma' de 250) lei capital şi 
sorii. Interese 5°10 dela 25 Septembrie, 
tru suma de 75000 Lei capital şi accesorii. 
fese (>0/0 dela 25 Septembrie 1921 spese 
riie de prezent în 1669 lei 20 b. mobil 
tuite în 3734 lei se vor vinde la licita 
Iirl1d În str. tieim DomoKos No. 2 şi 
tiv în Palatul Minoritilorj in ziua de 13 lan 
1923 d. m. la oarele 2. 

l'i,rad. la 27 Decembrie 1922. 

Ciupul1ga, 
exec. jud" regest 

ASC 

-TEL 

--
[ 

per'l 
---------------------------------Ior ...................................................................... _.-..... -.11 

t De vâ,nza,pe aZI 

Slip: 
i.' Casele din Strada S a vaR Il ieu No. 65, 
i păs . .-

i lntOlmaţlună 

i pre 
la p ro;> r jet o r, St{ada Lae Barna No. 3. car ................................................... -.-._ ..... _ .. -... 
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: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : 

SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTAJOA.SE LA.-

: inmanuare partidelor 1n· Tară. : 
: ,Efeptueşte comisiuni primite din America in afa- : 
~ cerne emigrantilor. : 
! Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi străinătate. : 
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Fără obligament de a cumpăra, "DA""" &. " 
cerce1ati magazinul de ciorapi •• &&111. 

SOLID ARITA TEA 
ARAD, STRADA ROlIANULUI 13. 

din STRADA ALEXANDRI (TOst SALACZ) No. 
şi vă puteti convinge despre preturile cele mai i 

TipogTafia .. CONCORDlA" Arad. 
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