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Propaganda la sate. I 
In preaj/mla săJrbătorilor, lpe oari ~l~m~la ,SO 'Pre-

lriH~~te /Să ~o p()'troaf~ă în t.l'<lidiţ,iOlIlJa.1a .buKmrieşi 
:;vla"tie cl~tJÎJnea."I(~ă,lle vin lin minte lalt<, rmpro
înrări din vromurr,i .de .bejenii, ,eând sărbătorile 
'msemIlJau 1(l)d'l111>a:raa 1'8. i\l'll loc la lBuflebttlui ruaţ.io
aaI, şi cârud zilele T)(ioa."'e enam singurole ooaZli'uni 
de întâlnire şi .in locfIJ.7u,1 bi\,*,,!'i(~ji nUtll1a:i >a J~i.lo]' 
noomuluÎ. . 

De-aitulIllCli S0him băI!'! 1\OrO('AJa,<~ nC-'lt;! Idwrui t 
oc)ată ou liberbatea poli1ică ,şi posibilitatea ,de-a 
no ·,afinma în,mşirile ctn/i,c'.f\ '';Il inalte Î'mpwj,n. 
rări, citnd vi4'\.ţ1a polit,j.că Idin i'O IÎn <,e mai des şi 
,tirruitor, chjlamă )1€ cetătemi'i )ibori Ihl ,paI1t,ilCirpa-
rea vieţii colective. ~ , 

Dar adea~",ta 1lU îrn;;omn(~ază că tJ'\fllrUtt>Î'a voa~n
rilor T)'.ate fi lî'lllQcui1ă <,ompLc,ct, C\l vialţ,a mouă. 
Rnntem oonvi,nşi că ·mai a.les ta _"aLe f;ărhiîtoI'llc 
\'Ol' oontinula şi chi3'1' trcbue"ă K~Hntrnnc a fi )11\i

lfjllŢli de ÎIn ă11a're flnlflIPt~al5(~ă. 
Din la(X'_"te loollsi,del'31ţ.i'llillI1 ;;i llentl rll fiiC'cj'll ~:n1i 

inţdog dtdlc Jll'iiucios esto în ,a~~el-c 7.i10 f\uf1c
tulrCflllânului pri.mitor .dc tot 0(' C bu'll, (,l'orlem 
llirrnerjt să inzi,'ltăm .nlSlllHrU U'llor ehco;tll;m,i (le.,.
pre (~ari ,am 'llllaj YOl'hit ,i,n 'e,oloallf\lc 'a~,(,,,tl1i I'li,ar. 

Frul'ă sa d!E'",C'atl~id('dim "ia,ţ·a lllmii \1(\ 1111 in
~olljoară aoi-ne obpri mf;'lH {'(m\'iin~'crea en ·a!(ff'yă 
\·ărat.a viaţ,ă >l·omii'lloa,.:;dîşi 17.\'01'111 exist\;:nţ{'i 
1I(j8~t.re oa popor >1Ir"('1hno C'ăutat în .afară de Ol'aJşe. 
Peste mllmgjn i It' cllliburikrr ,de via tă JlImlol"lnii şi 
~\1 snpNlrf.ată ,d~) ei\'jljzatjo - ('O';Ult\t Hl'Hlş!\le -

116 g:Îmdi'lTI lia t0t c.e an~lll lllcă di'l1",-,lo [lE' n(~l'n.sta 
viaţa sg'e,r,lOtaa"a, !;l1 '113 t'l!. ee lin ~~:(h, 'in ,afa'ră de 
umbrele eo~uf'il{J}' de fabrici. 

Fsto pământnJ brun,pwielte1wf! şi 'Plin cnst'vă 
MIi toal,(" - IC1agă,n al tradit.l,i lor soolll,aJ'e, pa
,ăza al ,a,.Qpiraţ.iilor de '11C1<1nll, şi TI1lkitmd1e \'j.al,ă 
în trecut. 

Surut O'llm1(llliihl'azcl{·l(J1r:lă.{~l]tj, ,aş('z;at,i':1i har 
nici, - suflete dfine, (}a>rÎ Iau răma:=; neîni(lnr1(r 
o"lro1a p}u gl1 1 ,din ta1'ina ,strlîmOŞ('ja~>(>ă, şj 'I1il("1 ;) 
urgie de stăjlâll!ir8 bm'hară, prlill nici () ]1l't~inlno 
brU!lală 'n11 il. ŢYutut flă-l Îlndup.l0Cea-şi ,Ţlără~i RU>U 
a-şi vindla: logoa, crer1in>t~. şi lj'mha. 

Caut servitoare ... 
Adică nU caut eu. nevastă-mea caut'ă, -- î!1l1 

. SPul1"e co!fegttl meu de birou Tase Ctipici ;-- mic, 
iireşte, ce-mi pasă'? Eu dacă viu la' slujbă cu ghc
tele nefăcute, ori dacă nu găsesc ni,mica de l1t.În

care când mă întorc la masă, ce mai ·ruqU marc'? 
Ghetele mi le f.ac în colţ la Casa d.e del)Ul1er:, iar 
lICntru Imasă mă rcped pânfl la băcănie şi f:lc fost 
de ceva mă~l"!ne, o cut;'e de 's<lrdele, niţică tele
mea, şi gata afaceroa. Mai trag Şi câte o ţigară 
dUPă masă, şi tră,esc ca un bei,tI. Da' neva-sW, mea. 
săraca, ea sllÎ1e.re, că toată ziua trebu.I: să stea 
$: să se uite ,I-a paturibe nefăcute, la casa nCll1ă
turatiî, la vasele nesptl]Me, - să se ia cu mâini!e 
de Cap Şi s.ă se vaite. 

Şi aş.a cum iti spun, Dacă a tot văzut Marîş 
că nu mat "mutem la tentru", într'o bună dimi
nea.tă a şters-o pc tlngtrreşfe. Se<lira ~dică Şi-1 1111t 
simb~'a, i.ar În ZOO'ii zilei, pe când IlOi visam Înd 
l'a cafeatlla cu lapte, ea cu aj[J,torul lui lanoş-bor
hat şi-a pus cuHî.rul într'o bide Sf p'aci le-a iost 
drumw. La scenă n'am azistat, da' mi-a povesti
t-o mai pe urmă serl2:'c.ntul, căruia tocmai nlta~~m 
Cu câteva zi1e Îml'nte să-i pun în palmă franCllI 
Săptămânall; Pe semne că il-o fi achit] t În locni 
meu Ian{)ş. 

Acu las-o p'asta: - care va s;,l zică nevastă
mea caută. servit{)are. 

Aşa, mă duc eu!a billrou. îmi povestesc pit
'ul - adică !);ÎSllil nevestii - $i iată-mă imcu:at 
~'~rvjL. cu Ull numar de ordine. Mă uit la bilet, 
Văd: 2018. - Ce însemnează asta? inctreb. -
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REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 
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Inserţlunile se primesc 

la administraţie şi la 
Agenţ.iile de publicitate 

-.. 
Chezăşio rlin" tr'ecut a comt.iolutitătlui geniului : ·şi ~u·b a~llIellea fanS(ll(WI, ,de foi,gul' că nu rute a~ 

pIJpril'uhl\i, şi .afil,mall'o mOI'OU doveditoare a trăi- , [lllnr r('R.lllltllagii. l\uIlOa\"teIU multe ,~i prua bine 
11 ieici u.eal11'ul,u~, şi a droptului .de viată, 'rucolllstă :'.ufletde <"<lll.(a,n obicei 1~1 h,;,i plăt.i 'în tl.şa fel 
lume 'a Ratelor va trebui în.dl'UJlllat,ă ~n viitor.să tl:i,butnl pt':l1'tl''ll lWailll. De a.ceea nu impietilim a-
.so tranl'lf<J1'llle într'o forţ.u .activă vie. Tr<:buJe să supra idewlismului curat '3.1 celor mai nobile ,din"' 
fie wn suflet('Ju p'ulsalt,i,a vl'cmi,i în sânge ,';Ii cu tro suflete., Ţlrim tir~~le J'ă" .. iJlat<, la 'adresa ·;ilaeri-
dorul ,măririi ~i a >a'Spiraţiun'ilol' 0urato Iim gând. fi.c.iului şi felalui eo de~făşoară.-

Ea ln'ehuD a,iuuată l.a. a.ccea .ce din lSiliil1lţe pl'o- SU'l1t de i3lltcum napte pent.nt cal'i ,nu 20e pot 
prii nea şi ,încea:ncă ~ă ajlllllgu: Hă ACUt-urc din găsi in d('!ajllm~'lc de calde şi bine potl"tvite cuvin· 
viată f.\gltra l'u.~jno3Jsă lal111ei !Culturi streine, să tdLe do ră'8Iplătjre, Si:ngurullUler'll ('!e-l put.ctIll f'ace 
i-f;() Înfiltil'·07.C în (,r1edlilntă~ Jll,i'n {h'agoRt(', ni\irlcj- os te, să ropetăm credinţ.a llofu'<tră asnpr.a rolului 
d€la d-c maG bi'nc, şi fiă Î"fle 'desehidă prin CUltUl'1l arlânc şi ,!lI(' pre;fllK)ere cC4 1 U!re în lfle".yoltarea .1i('-
drumul propăşirii. ţii culturale oda sat.e: tj'!1('rimea (mt.tt~i/Îl8tă, -

CăC'i oa va tl'cbn,i~ă .(I0a elmllentcle t,ilHore şi şi să Î11Kle-mnrum IX" aMia ('al'i Iau f(k"t .'u'Olo 'şi în 
de 'viit",r' ale 'll{\,'[lmn 1 ni. Din sâmll oj ~e vor 1'e- dooi\obi pe aceta cari WlI' merge ... .,.'0 faeii. l\U u-

•• •• .. • v {'ffen~i inimă {'tmIJll, dor ,de înJriî,ţil'O ~.i d1'<l,!J' osta 
CI'U ta O3lmCllll re]wozC\lltlativl .ali îîOcletătl.l, l'JliCfl '"' 
mn1tă Vl"C'me. Iar prin fiHl'm1ea 6uiflehllni de a- (~mencasd, cu care simt aşteptati şj l1leUnjllrat·i 

din partea ac.e1ol'a cărora I.c dac: ,';ufldul. <"arto {'olo l.a omşe, vom re-uşi să înlo(mi,m Idefinit,iv so-
ailOhltC'ft riînna"ă ,(l,illlltr'll'lll'O{.;im 1't1lşjnC's, {'.'ne p1'in şi viaţă. (t. v.) 

~ t 1 1 d 1 . ., . e' .~, ce $ ArA A AVu. • 11Dll.mnar,t e e ""<1 rO f:,'('ii!,n fU un, Şi jJnn 'mOO'lrVl!1'l- - ~- - - ---

lo-i cll'cltdcllt.e îşi pl'egăt·e~te ,gfâl'>şitul - l)]'i ln- Condamnarea asaslDului lui Naruroviei. 
tr'{) lu rue r<,mânca"",,'ă: eu noni pri nei pii, cu mo-
1':n'o\1l'i sallătoa,9C şi cu pl'cţniroaaill.ceră la :mumcil 
onCf:te. 

E hino să repetim :lN'ste hll('l'111'i în (,;:1ri !doar 
llllimai inlC'llţillU{'!;l H'l<1Stl'ădofl le men't1ine ime
]'Pll în i,ntor-eslll ])ll'bl i,c este 1110nă: Dr.lt.o]'i.a in Rine 
şi TllUIl('IL 'Ce ele {) CP]', ,su:nt y(lChi, neimplinitD ';'li 
f;oli,'ita:te yiu ',;,i {le interp;o.de llcanm1nl, şid.c In
l!lC'[t "li telor şi ,do aspi l'llţ.i iIo (lIoa-stre sc.cia le, 

Că' f:W0l1l ,alt'11,111 (l.:~toria să yorhill1l în ln
gătnră .('11. :l~:{~;o.te I('hrntin'lli, 'ne gi'mrlim ,Ia eopiii 
i-latelol' cllll'l crooo la "~oolile I(lin OI'l,H;<e şi <lfiri >p1t'J. 
rlmrlîn ViH'.Ru(e se \"01' întâlllli ('11 'fJ'1:llţij ,lor. Ne 
~â'J1dim iaiJXli la int:eh,,,.tuwlii nari îln zilele rupro
piate vor ':JIy('a {'011t,;)I('t imodia\t şi sincer cn aeoi,a 
cari 11111111 dă hiserici le ('u capetde ,d{,&"oj1("r i tr, ('n 
:"11 f1et\lI rlcf<ehi" şi (m T)fi~'e i>n inimă. In (11))('\le 
el" sal'hiitorj"ii a\'om gri.ia hl'. Col{)l' C:lJl'i Vi~l în 
h ain'c Ide f'ă!'.biîtoJ'i noi să le splUncm t('.ooa!Ce ,mn
t.em chcmaţ.i a 1~ l-iî."pu!l(llc: eredinţii lor .cu (ira
gGste, lll11nc,ili ],)1' cu irnhărhătmre şi dorllhllide 
eHltiVlll'C'. Idin ]1risOR111 'I1O!.'\tru d\e cunoştj'nţe cu o 
datorită îlldf1UIlUll'e Bpl'C bine. 

Opera (}are so Jl1fii·ptueşt.o din laooste ~)ornil'i 

Asta: Însemnează, - îmi 'răspunde zâmbind o 
doamnfi foarte j)f)liti,:oasă. că trebue să vă aştel'~ 
taf râl1tdl~L - Şi câlle eeren d'astca satisfaeet i 
pc zi? - Două-trei, 

Imi face socoteala IOnesc!l de~a contabHitate: i 
Ei, nernşorule, stii dt trebue să astepti până 

să-ti V;iC rân:unl? - Cât? - DOi ani, tre: luni şi 
18 zile, - dacă n'o fi un 'an viscct la Imijloc; dacă· 
o fi, a'Stepţ:i cu o zi mai putin ... - Cum dracu viile 
asta'? nu prkcp, de' asa trebue să fie; matematica 
e o ştiinţă pozitivă şi exactă. 

Vorba e că - visect-nevisect - Il'cvastă-mea 
nu vrea să aş~ej)te atâta, Ce era să fac? A trebuit 
Srl mă Împac tot cu serg,cntul. În sohimbll~ aC;lll;;,
rii resfqntcloT francilor săptămânali şi a făgQdu
I~lii unui dub1u franc suplimentar. 

Chiar a doula zi se si prezintă Matris --- adică 
nu tot aia pecalre am avut~, all'ta. Naiha le ştie pe 
UngllroaiceJ.e astea, 'Că mai pe toa,te ,le chiamă 
Ma.ris - afară dacă nu le zice luliş sau Boriş. 

Patruzeci de ffl<l11d, ta,in. Dumineca slobod, 
bnrhat cnkat a>teea., toaoo astea s',au aranjat re
PC'dc. Nevastă-mea săraca primea să q-se dicteze 
orice COIl.diţii, mai abitir ca guvernele noastre .tle 
odinin,ara :l a inchoierea 'ConventiH.Or comerciale cu 
Aus:tro-Ung8,ria. 

- Tasc, nu face politidi. 
- Nn fac, dra~~. - spun şi cu 'Ce citeâm prin 

~azete, Da,r să I\ăsăm cnH1!)arat iile, dacă nu·t1 

place. ' 
k;;ru - Înt spune n.evast.ă-mea. că cu n'am 

fost de fată, "- ea socotea târ~lIl în~heiat, rCnlln-

VARŞOVIA. -- Sâtl1b;ită s'a judecat procesul 
asasÎnulu': lui Nnrlltm-ici. Actul!" de !~t-2;l1Zare, du;)ă 
ce el1!lllllCr~ Împrcjl!r~lrilc in cari a fust s~l\"~m;;ltă 
Crima, COl1firlt1~l că Ni cw1adollJski a tras trei fo
curi de TIcvalvor şi C,l presedintele a 111l1!<t l11H';

diat. 
R{nntnzând !1rCşcd'Ît1teJlu ii trfbl1n:a\1uJu.'j, dC.tt-

7Xltd1 neagă Clllp"rbi!itatca sa rC211l1osc~.l1d totuşi 
g-mvitajca faptLlllf. El declară. cii este gata sii su
portle toate cOl1scc:ntclc adului sriu şi spl1ne că 
a aVlltinten\ia să ~1Ii'1aş1n{\Zc pc mllll't'"ţ.aluil J)ibnd
ski. Cum iTlS{l în ziua d,c 6 f)ecci!Hvrie, a ..:i!:t în 
ziare di mu,rcşaluii nu Î11tcntiollcază să candidteze 
la prcşedinUa rcpuhlki(, l\'icwladom<ki a Ţenan
tJ>t la intentiunea Sa criminală, Lll<lnd în.';,! CUiH;
stinţ,l de dec1aratiunc,a sefului s-tat.ului l(;aTe de
m~'s.'ona, zicfllld că prcscdil1!ţet'e rcpuhlicii, trebue 
să fie un om cu 1111 caracter cOllcilkmt, a conside
ra t că acest lucru i~ste de naturii să producă 111 
PoIonia o'stare d,c t3lnarhie şi În cOllsc;::ilită, a 
luat hot5rirea să aQsincze pc NarutO\~icÎ, pe care 
îl privea drept can<rdafuii lui Pilsudski. 

Nicwlad~mlski a fost condnmnJt '~a moarte. 
Condamnatul are drept de ape) in contra s\~ntirlter. 

ta se şi la paşaport şi la condicLltă si ta toate, nu
mal: să scape odată de pahlrile ncfacute, de adili
le ncmiiturat.e şi de va~de nespălate ... - Aşa dar 
diseara, Mariş, ori m.îine dirnlllcată, când vrei ... 
~ No, ma,j stat () tire, i-o ID.'li vrem CC\'a tit-

trebat, - Mariş d!e colo. • 
- Ei, ce mai este? 
- Apoi maI vrem stiut domnu ac s!uibe aVllt? 
- A aNut şi are, şi acuma; e functionar la 

mir~:stlCrn,t podurîl();r şi şoselelor. 
- No, asta nu $t~m la mine: da chite plata 

este ila domnu? 
- ApOi are 314 lei 5() b:lni cu reţ:ner~, după 

aplicarea curbei economiWor; da' e vorba acuma 
S~l se sPorească lefnrHe. 'Că au dat bugetc1,e ex

. cedent, - ş'apoi mai poate să Şi Îll<l'inteze ... 
A riLmas M3.riş 11n moment utuită par't:ă ~-ar 

fi vorbit chinezeşte. Apoi, dU!lă putină rei!exiul~e: 
- Da S<'trela chite CCw3.IS venit domnu 1C3.Se? 
- De, după cum se Întâmplă; la şapte, opt, 

nouă, - l111'cori mai Întârziecu pr:t\lcteI1! I)e la 
berărie ... 

- Vezi asta nu pLace fa mine: trebue mnsai 
tinut bucate pe maşa.na .. · 

- Nu. asta nU trebue. Dacă nu vine la ora 
fixă. îi }eg:ăm lin~trr'le de s::ât. 

- 0, s:eracu dnll1lJ'u! Da: .. 
ACi Malt"iş c1ip.j din ochi şiret. îşi arăt,l şira

g-mi1e de d !n~: stricaţi şi se p.l-ecă în taill~i la ure
chea ncvestii: 

- fnst la domnU: ceva amorez la ma.hala'? .. 
-- O fi fost, pân'a fost flJc.ătt, -- continua ne-

Ppeţu.l unui exeD:'1plar- 1. L."u. 50 ban.i. 

_Of -

~~~ ~- . ____________ .t.;_~ 
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Pal. 2. 

Lucrările Comisiei 
Constitutionale. • 

, )f a rea {Xll n,ii~ Îlm e 00fl sti tu tiQ11'aHi a ţi 11 Uit, şc
dintă ori 118 orele 10 dlim. 

S'a ('ontilD'uat (liwutî'!I !lRnplla ol'g.aruhzări,i Se-
11a:tu lui. 

Reprezentanţii j uile,te lor. 

1"_ N, ~. Botez a Pl'(~PlllS să nu ex~!"te sena'tol'i 
li le';1i ne ('()11silliile jllJOeţene şi I('D'!lHlll1.Hll~, IÎITitru,C'!Î.t 
SU':Jt, d~jia- sell'at?l'i l k'lloşi pe jmdeţ.e, lpebam votll
Inl 11l11yel'l'Ial. Şi \flJr fi o ,dn blă reprezanta~. 

D. 1. C. Bl'ăt,ifll1'U a f.1pns ,că trehne;te l'E'rl1re
z~'nt,~ltii il! Sel1ialt .şi • .,jata;lor~dă, {luai ale;; cu si,,
temu 1 dei'('en tI"!I lizării. 

Ae(l"lt Ri-stem a d.at re,;mhate f"artte bune ~ i,n 
F~R1~,a, U1wle astăZIi senatOl'ii d-el~ll·tJament.a,]j 
~nnt, haza Vi{'Dii l'€lţmlblioo.ne. 

fI'a '!Ilhnis mentil1'C'l't>IIl 'l'f'IWtOl'jlOl' nlooi de jn-
de\<, ~i ('fJmuaH'. • 

RI' 1)I'W,f' 11 trmtit f:onf ('si tllliTor. 

'Ill pl'i\'illtofo~t~lol' pri'm-milllşl11'i şi 1~t1i,lor 
ayut h;~' ti d:i~utie la ,~'llre ~l'11 luat parte :dnii eh. 
RL. B02,'fl.'lll, ('<]li:"('opnl Hnrtulmn{,\l, mitro,)o,ht111 
]11']111 :l't 1;-1 pl'. C ot.1arciuC'. 

Fa mlmi", să ,aihă r('p1'fI7.('nna!!L\i ,n\llHai ('im.fr
sillJlil(' )'et'Il110~~nte de :o:t.nt şi ~'U I1n "Humăe de 
rrE'ld jlU'loŞj de ]1;::",:'ire 200.000. 

Re ji/'f'U'1l frm fi i ]lol il iri, 
• 1,1! ~'l'i\"ilJtlL f{,~tilil' prim-miniştri şi fo~tilor 

lllj!fH'j'trl. ,(1. ÎlLP()-l~'l'at 'a ,'orhit {'(mIm. 
PIl,p:l hUl11ll1il'jfe !(lato' {'ă ('xpcri,ont,a polit,;,ră 

t.J·ehnc T('fll'DZ('llt.at H: Î'nt r\m ~>l}rp pun:d('l"lkll' C':l 

~kllntllL ,,'anl(lilnis 'l)r(lplll\l':l'ci\~ eLlulmill;'st,el1 /\1. 
('on,<\t·alltÎlloS,r]\. -

YUl' fi "'Cll;!!l"l'i do dl'(>Jd: f(,!~tii nrilll-lll;11;~
tt-ii.('11 4ani ~i f.,~tii lllinî~tl'ii(,~l G ~'li i·p('hil~l() 

După Ţlropmwl'·,'a (llui C. T1umitrin ""nll ,,~i(l
m.i" ~i f(,:;:.t.ii pf(":;l~'rli"nti ,;li Clll't.~i (le, (";'I"~ll,,;p.('~r.i 
a.u e;lJ,ej .mi 1(1(' n',l'1ril11w i(li1' f'ar'e "~ [·:lprJ'llH}]-". 
şec1 i TI j e. ' . 

S'a1l ildml': ,rll':l,~( 11H'lrC'U ~i h~tij Pl':.'l~'irlil1ti ni 
Cm'p1],r ilnr h'lriniltonre {'IlO Yfl(·hi!lll' rl{, " "P,i:l;li. 

DUPil ]lrOjlIlTItTf'il fUlli X. HotC'z ;:';111 :\fh,!i~ 
~i ff,~tiî (kpHtnti şi ,<pn':llm'i. alp,;,Î 1"n 10 l(\ir i,.h· 
1111'1. l'nrl i feri l1T rll' rlm';I!:l ]n6~Lltlll'ii, ;l[loj f",;tii 
lJl'fl~('ainţi ai .\,lllnărilllrXd"jonalr 'rlin Chişil~('n 
('erniil1\i şi >\ 1hn-1nlia, "I'ari an pn~lamat llB!irNI. 

npl~i f,,~tii gf"llc1':11i, ('(lomanrbnţide .aTmat~C'a t.i· 
tular}, în ~al.H ilLlitu'i'C'1l1ni t,i\l1Ip !le 3 llliui şi fo!;'tif 
Nlmml,ill:l.n,I,] ,de ,('ol'purj. ,de al'n1lată ~J o w"chirnfl 
fl" 4- 'an 1. 

':astft-mCa, docllă. Cu informaWle. -- dâl' aCUil! nu 
ştiu s~l mni fie. 

- No! Da ... - aci Începu să chicotcas~ii În 
mod si mai familia.r şi oonfi.clential; - La conite 
venit asa ofiter fercheş, domnule fain, avut loben 
T11 U nuşi? .. , , 

-- f.i, prea te'ntred; Mariş, ce dracu? tu nu 
mai esti bucăt{lreas{l, eşti iudecătol" de int.srucţie! 

S'a posomorât l;!\r M:t.riş bănrLlind o VOrbă dlc 
OCaT;l. 

No, io nu stmctie, io nu stiut ce ala, Numa 
vrem ştim ... 

--:- Ei, şi alilceVlf:b ce ltnai vrei să şuf? 
- Io V:Jieim ştîm. co;:oniţe ce muncat di111:-

niatc, pf'iil1zît. cinat? Chit l"apte adus 1 U'ţ) fa'reSe, 
dJit puÎ11e, chitc chHo carne cumparat la r,i? Place 
la coconiţe $p'llat, şP'arghel, paişeoJ? Chit slenine 
fost la cam.ara, chit var7"e acre Ira p1vni lie?Papr!ca.) 
fceut '.:ll smuntilTe, nu cu bl~'·ion. ala nu place la 
mine. La plat vrem trim':s po mine nu luat nimic 
dela oltean, ala PUl1l/:aş, se),at la coniţc. La mase 
domnU beut vin? Rere nu place l'a mine· Dîmi
neatecafe Cll 1apte muncat cu chHle? .. Ci,itc", 
~ 110, stat Mariş, opreşte-te. fii sigUră că :ia' 

1101 ,oMe sunt cum e mai bine, sunt si chlfle, este 
si slănină şi varză, ne 'Place de toate, nu suntem 
alegători, tIe lăsăm să i~ ce vrei din piaţă, bere 
nu bem ·acasă. vin lu~m dela pivnHcte Stirbei, 
carne trej chilo, lapte două. patru pâinÎ. şi iuiir,
căm PUtil1 cu toUi. IaIr dacă ma.i vrei să mal stii 
ceva, o să. mai tăinim pe urmă. Acum cred că-ti 

SOLIDARITATEA 

l>C'a."'C'll1onea :1ll'OşC(lj;n,telc A~'Il!(kmi('Î rii .'rtte 
un r€pl'w~ntal1t ales:bl fi.rciÎl'e'i lJIll·i·ve I'Isrtă ti. 

Reprezent(lrea. l'rofC'siunilol' . 

D. Il IOiJIlitef-1CU liim-ure-ştl(! eă iatnllJ(-',j :ei'md "~n 
aJcăitllit acest "istem de organÎ7;arcn:l S~llatllluî 
il1!.elltla a fo.<;t ca pc lWllgă .alC';'Ii.i votului univer
~it.al'să fie şi reprez.elltantia<i ,,[('ţii 1000 le, co
muna-leşi j.noot('·n:e ClNn şi l'cpl"ezentlll1tnai vietii 
pp rofe,,, iDll ale, ad"eeă ai: ('J()Ilnert,ului, indnstniei~ 
agricllhll rj i şi ·mU!lleliJ. 

~e vode ,a\Cu:m în"ll (}i,n .d.o"ha1el'Î 'eă l"eprczen
unnţ.ii aceştia au fost apl'OUpc supf\imnt.i. .• 

hl ~~hiJllb 'fI'af\!dmilR o 1ungă h~tă ,a 'fo~ilor 
d<lllll1jl1al'i ,)oliti{~i, clIC {'are "niC'] n'a fo.<;t vorba a
tmlC'j efltl!d s'a oonecpwt j,doo:1 a'ee",t,nÎ SelHIIt. Ă.""''l 
e~ tro~me mlîl'it nunnărnl l'Cprezcmtatllţillor p]'of~-
"1On[l,h, , 

De> "(~['C'n"ă pă.n·l'(' ~.n .fo;:.t şi dn ii: M. 11) 11-
wu"a. E. Pa.ngJ'111:tti. C. Dl1mitrilll. iar i('ontra' 'fi 

fo,,"t d. Pă,ol1l'iIIl'iu. . 

S'a 'arlnni,q .,ă ~i,(l "al'rşi 1111 1lHIl1Hr ;de ~nflt()ri 
pc. (~al·.i îi va fixa l{'P,,'!.'\il e]:e<>t011a:lă, fLlci~i .l,c 1H01l1-

bl') eamC'relor «:le. en.!l1nrt, lnldn"triE', .agrlPlIlltul'ă 
f,li mllllwfl. c'-

A('(\!'te din 11l1mă Idouă ('amer-e!'.e \"01' ,În.fililnţn 
Pl'Î n ]og{'. 

• ."'a . 
$ .e. . ... ,' __ H. .... 

Succesul unei invenţii româneşti 
"DiminClatat wrie: 

:.Lt:;>ina cl'e y{)t,ait a cllHi Hl\I:'>ll, a fnst a,drJpk1tă în 
fraTI ',a. 

D. [tu;i'!1Cr l~usu,care a hiltllt. rflnd De rânu, 
1;; 1l.~rJe t.llillrnr Kuvernelor româJ1'csti cu n1:tşin;. 
de votat. fi:in d re<;pins de t02ite. cu o r'Ci{l! Lant.! k 
!ll~ltematidl, 11e scrie aculm din Paris c~l-Şi vede 
1n fine rca),iz;d visul, -- în Franţa! 

Guvernul fr:',11CC']; r'eCl!ll(}S::~1nd Y:11nan:~'ll in
\'{'n~ 1:';, -- !-,c haz1 rZ:lrortr:'ll; fworabH al ~.(pcr
(il'n tehnic.: -- a h(]t~îrît adoptarea ei pcntru ope·· 
î: fjlk,' ekctorflle. PQ\'lamcqlul franc('z la rfindul 
1 : a încuvF'1j~t cl1mniil':lrc"ii invcnFe[ de către 
<;l:lt. pe nretnl! de 7S0.000 fran.c i . 

n. RllSll, C;lrC dUll;\ nt;iti8 ani de llmDcă şi 
11:1c:l~1Iri, "e. ,'Cele :1 tfel r;lSl;~aU şi mat.cr::)tiLc~li~, 
cnn(]llcc ai2um, Într'o uzin:î tr:Jllceza. lllcrărfle de 
c"nstq:ke ;1' ,10,000 l11:l'):n l , etlc silnit necesare 
peTltru toată rrant1. Viitoarele a1egcri franceze 
se VOr face deci cu tnaŞ\:na dhti Rusu. 

Acum, după ce vrl'l':l:lrca in\'Clltid 3. fost rr~::ll-
110scută în stddnatatc, e<;te prohaM' că şi Rnmâ
nia o Va adonta ... când vom avea [111 l!:UVCTn Cafe 
si! dorea~di alel!:eri ei,l1stiie, 

No, b·)le. hinc, - Se mai U.j.t'(l Marh prin toate 
ptvrţit'e, cxamnicază masina de j:«itit. desehldc d11-
lapuri!e, controlează cont'nutul borc.anctor. se 
plimhăprin o(mi, p[păi;e mobila, c,~rcdca7,;\ Pe 
sub Paltmi. scintrerc."ează de fnto~rafiilc fami\ia
re, jese 'Puţin până undeva afară, se întoar(C, îşi 
nctc7.-este foHe pe şJl'duri , işi asează brubnada la 
oglindă, ,,,,poi iadi: 

- No, hine, bine. Se vorbit cu borbat. 
CâlHl să l)}ece, se Întoarce dl:n usă: 
- No, Inche una uitat se tnebatt pe cocontte. 

Ce numer purtat domnu la ~lljl'C'r deLa ehemtOse? .. 
A rălmas neva:stă-mea tablou. Auzi acoic, 

până în ce intimjtăt.i $>..1. între ... 
- Esti prost, Tase, nu prkepi. VOia M,ariş 

s5 se astg-Urc dacă vă pot"riviţi cw laUlO.,; la cer
bice ... - Dar i,ncalte esti, Hni!';lit alCU.ma; dupa atii. 
ta int.eroga'tor1u si l:nve."liv;aţie ... 

- As. de un:d~. ce crezi? Ne-am diestăinuit 
de geaba. Pe Mariş. n'am mal văzut-o. Ti-am spus 
doa'r dela! începlft: Ca:u,t servitoare, _. ::t.d~~5. nu 
cautetl, nevastă-moa. caiută, că eu. .. 

- Ei Iasă, că pe asta ai. mali spus-o. 
ION·GORUN. 

Vorbe intelepfe. , 
In tmi1e . femeieşti. Sll,nt ca sticla: numai 

cu d"'aman\te iti poţi grava ,nume:1e pe e~e, 
K. KNORTZ). I • , I 

Cale<\! cea mai SJ)i!1C>.1Sii adesea (lace cătd. 1 
cea mai fericită casă. (fRANKLfN). ! 

Miercuri, .3 blltlade 19~, --
Parlamentul. 

Şedinta Camerii dela 31 Dec. 
]n şedill'a dela 31 Decemvrie Id. Q:'irbovj. 

ceanu propune Ca pentru monumentul lui haret 
- d.ela a cărui moarte se împlrnesc zece ani, :._ 
deputati:! sa donezc diUirtla ,pe o zi. D. V. Brăt;anu 
În ntHw.:-le !l:UVcrnll),u;, iar d. Mihaloohe În cel ai 
Partidulut tărănesc se .asQd.uză la propunere. D, 
Oârhovi·::eanul Întreahă dacă elste <lld~vărat, c.\ 
Co-!1's.'l:,t.onli: din Bl'3j a oprit pe protopopul Dă1anu 
de a lua 'Partel:a lu::răr.jJ·e padamentubi. 

D. ministru 1. f'lorcocu: depune proiectul d< 
lege vota,t de Senat pentru unificarea: COrpu11!i 
avoc.atror. Cere ur'l!:cnta ca're SiC admite. 

In lcg-~\tllră elI un i fic:lnt:l3; le~islativă vmbcşk 
d. DjuvaTa ex.ccptk,n<'ind că minister-al a Întarzia! 
'Prc<'> ml1'1t ca să se faC[l traducerile legjuirH ma' 
S?;11r:;tre din Ardoea\l .. cee8.l'j'! face ca magistrain dt 
aeal'o sit nu stie aplica legHe. 

R?ispul1,de d. ministru deda'rând, că traduc\' 
rca jt1I';spruden,~ei maghia're e sllb tilpar .. 

In fcl?:rltură cu rcfnpma fi1<caHî d. V. Rrâtan; 
tine o lUJ1l1;â vorhire, în 'c:)re alnâră proicl.:ti1! ,: 
roagă rr.\1'joritate,,;l ~:t':l voteze, fiind "c,5 prin aC~)' 
l-fojcct se c0n~oJ.'(lcază tara, 

D. V. Madlrc'lfn el{'c1::tră că Parf,ul1\ ţ{;făne~: 
]1U Y3 \'u'1 parh' h. votare. Leg-ea este ju;;b j~ 
c{Jn~itlerl3re. ..... , .. ".$ t. ...-of \1 , .... 't('WI . 

Tribuna liberă. 
(P~ntrl1 ('~le publicate In această rubricii redadl 

nu ia rl\!ipundere). 

?\ î·"e C"ere pn111i,C'urua nrmlitoal'clor: 

noml1n1e 11~(hC'tor! 
1ml'in!c; rJ{>, kl:1te vii I('fi]' ''<l',l1i7t(·lo di vă Tăp~ 

\'1'('.0 l,rltOya \lHC\HlPl1"te Ilin l,illJllpul DVf:~1\i4trli, Î:1O, 

\ i Il să li'l<hllC ,la 1('l1'n":;,1 i 11 tă o 'În\:l.lIl p\an'i <'iO!(L';, 
:';Il rn,,,il1n;1:';;l. ('O ~'a 'Îll1t;ll!lp1Iatîntll··u:ma l(hn ,raI";, 

lwkle Aliiulll,hJi Îln n{HaiJTtt~a i!le :31 1 )c,(',c'llll\'rI;{' :; 

F-ikeql'ul oatoH~). 
~\1b~clltn~ltnl Ill\ă !!;il~flalll în {,<mt'(mea ('1\1 OF' 

(·iekl;(' rOlllfmr\:1'<l'ii ţ.; dn,pa .miezul novtii 11C-:Y: 

'pl"ll't'\'l.lt.dlll[H~lIlirJ 1:i l!cgii 'IlIH\"<l In\JH."trii "pe 3 de 
IltiC'lllhl'i i orhe:<tll'Ol '}ill1Î!mlilor, {',U ~!flTIhh'i şi <d<ll~' 
l'wniiu1::.';;li. . 

Pe l~ ()J'elc 3-·4 ,~nf;(I';\tel"n domn, ,('Ill'I"('· la f, 
gUl~:1.nta de "t;at. <lj'll lrwalitate Mupă un j)ostn: • 
l'l1':;'C1H n 1t 'ţi ~,c <li'~('ază lla ma9ll "nrn:ei .sooiotăti ,le 

mi.l1'\'l·it:1!'i, oom:l:n"dCl!THl totiJ!l,ată {'ia'N~.ţllA 01"h,.
tret >'U vină 1ia ma~'a lni, ~i 'iW\11!ll ÎnlC'l'lle t'!'f,l'" 

l,,;te ff,al't<, ,c)\lrE'll'Ol;:, ne' .cttite O)',i dda ,maFl:llwa~l:,,, 
.se ":lU7.(,'lll 1:1!'!Jl1dllrile Il111uÎ IClmte(' l'Om[lll"~, ]1,1: 

nnl &:~lnRip:m',mtă orclOll!:l owlwi'h'ei ~il d" 
jaR1J<liIHl, Rhymy .şiaJI-edi.ni(Il'C pe e3xi le in" 
te"rH en ",!.{IC']lliJt strit1(,Jll proe}mlo pl,i~l loyirl'li· 
.feri 101(Jr insi J"ll.11H'Ill te 'T1\J,lllifl.i ra l'iii ;n n :;.'eun:' 
.('i'~l1tal·(la rOTH lin ea'i'lt'3. Şi &,,,,tfd 'au eontinlla;' 
Ba (';\nd trlll1l1 d:În'ttl·c lălltari s'a drl$ .dela 111,,';; 

11\)i15tl'H:. l)onm.nl (lt>h Sig-tH~l;llţă a.mer-s lI'upă( 
~i i~a d\:l1.\l'll pn:rrm !1('ulÎrIÎlmlu-l ~i spunimdll·i 1., 

atnn"i I('flnrl dnrnsnlse ,află în ]ooa1, toţi ţiga: 
t'l'ebne ",ă ll1Pargă la el 'şi să-i cânte numai;, 
nupă ce :.:xx1:1~t.Ilt.ca andc se oR';;.eZifu.'le ,a. p.leoat, 1\e 
nul rl,c<la Rigl,~,al1ită eg',aattaşat la o .811tă n~:<li 
mi'nO'rit.arÎ, oontiwl1îmd tpctn.'IC!a.nia i.n feluil de~;' 

. t nraltn,>e. 
Aeulll1 ~i N1 am or!lon·at or('h~t.l'ci într,': 

l'tiJmi cfi.nt:~ .. H(,r.a 1111 fan~u" 'CTI"'z.ftn!l că ~ ~ 
(";:şteptn Domnul ,dela f.:i~vl'a!!1~j'i, l'l1'"ă {'u ,tU t 
de furie iIl ('hemat ţ.ig\!Hlll ,şi le-a ordOOl~ ii' 
dinte 8h~:lny. ,n~iL <-il vnz.ân1d {'la Ino\i 'LOmâ.n,ii ~:: 
tem bfltj~)rit.i de eă1:"rf' înfliCşl ,nn r·omf~n ~i ': 
h!lş nil 8t~'l'hl1ui Român, alin pără.,j,t l00ahlL:: 
!'nţ,iţi fl{', rÎl~t!'l'f' p,.(RictHtii lmde î~i pelr~ ~ 
rFle 1'lot.(;'n1;lat Irl€la ~i.g'111'11lJnt·ă. 

Al'acl. l.a 2 I,antul.ll'Îe 1923. 
Cu toMă St,~m3: 
Ca.mit Antonf,'l' ..... 

Relatiunile "dintre România şi Valic( 
RO MA. - Papa a primit pe ministrul;: 

mftni~e\ car~ i-a prezentat urările saLe pe:l1ru ~; 
nOU. -ajunge', 

--------------------------------------------------------------------------------------------~ ATad, Str. Colonel Pldel' (r. l;ri 

Mars târg da CrAciun! Cu preturi reduse se vAnd 
toale te_ ,1_ m!otou!1 de dame la magaZinul Iuliu Plesz marty) 3. vls·a-vI8 ele iIltrar~! 

dlD dos a teatr1llui. 

l 

1 
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Iare festival . artistic literar.I INFORMA ŢIUNI. 
,,~ocr:-eta~ea &t'iitori,lO:r Românr' patrenatâ 1 

de M. Sa Regina, va arama la 8 Ianuarie (1 doua . 
zi de Cră...;juu) un mare festival artist:"~ lite .. ar t:~. ! 
mat de dans În sala mare dela "Cr!1cea A!IJă".I 

Vor C,iti a:,n 5'~erele IOf u'rmătorii . sc.riitnri, I 
membrL ~1 .s~le~tll: marele prOZ<ll1r 1 o ~l Ci f)- I 
r U Il a ~ar:ll hmba ~e bronz Şi putere de e"e .... arc l' 

e arreC'·ata de tOţI cunoscătorii de lii~ral~:ră 
mare; distjnsul roet şi tălmăcitor al :Ui M. Mae
terlick, d. Al Sta mat iad; duioasa scr:'loarc 

D. Comt. 1, C. 13răt i,anll a donat suma de 
250,000 ~'ci p~n.tlTU con stru c tIu ni de i;-ocalur i de 
şco!J, repartizată În modul urmrltor: 
. 50.000 lei pentru iudeţul Olt; 50,000 lei pentru 
lud,etu'l Ml1S,;,d; 20.000 lei pentru or.aşu~' Drăgă
ş.ani şi 120.000 -I'ei pentru COllstfLlirea unui g"nlt1a" 
ziu in DrăgăşmlJ şi 10,000 .Jiei pentru Judetlll Ar
geş. 

'C o n sta n ta Hod o $, care şr:e să evoacc hol 
ehi'!> mişdtor sufer~lltde' şi pasiunile sufletulUj fe
maesc; d. A. Cot r u ş, cântăreţul oror~lor răz
bolU'luî Va cUi câteva din ultimele-i VerS!1l '. lşi 
vor mai da pretiosul concurs la aecst festivai Clll i' 
AI. A. Hod o ş, Ş te f a Il 8 ă 1 c est i, ap:li tir:I, 
Ba b y De mia n care Va cânta câtcvr.. mi ;11ll1ate 

ari!. 

... 

D. inspector aldministrativ L G~OrgCSCll .1 
JYlecat ie.~ dimineată Ba Bucuresti În chest!; oi'
c1~~le, Se Vft' reintoarce dUIPă sărbători. 

• 
Primă'l'iaOraşlllLli a p'1'(mH icri ordonanta mi

nistcrll]u~ de interne În senztJ! căreia fun;;ţionarii 
oraşulluj vOr p,rl:mi acclaş spo:r de le1fă, ca ş1 

fun.ctionarii de stat. 
Acest ,por ~e ai20rdă uda 1 Octomn'c 1922. 

Au m3j promis concursull.!)r: dna L Y:J P f) p 
~ărbătorita primadonă a Opert,j. Române din Cluj, 
~: d dr. 1. O 1 ari u, apreciatlll tcnor -"'ela acee-
asi Operă., .. 

După terminarca programului, va urma ();;I1S l~mf\I'~l,ţ,ila J0giOlwwilor ('(,hi a ţi'll1l't \eri ~ldll-
PublicUl d.i,n Arad şi provincie manifCs11. cel ! llllH'P p~rll~ră~r:l'r(' ~, ]'{l:"pjns î\l1 \ll~1Jarllitn,itl'lte Ilniş

mai 1il1.intercs p~ntru a.,cc>t !,;sti:ral a .. ţist,c !;t':' II 'Cal'f'~l hU'1N:<lll {~a fllnd un hol';lo\'j'SIll lUationn~i~t. 
1111' finI 111 be:n('flC'!nl Po()'!'. RC'l'lltonlor, (hn ale că- ... 
rei, fon(lur( sunt ajutati orfanii si vă~l11Ve]c se.r;I-, Tn Z.Îllia (le ... :.H 1)P(·81l1\'I·ie In ~\lll.a Pri'I11'll'iej 1 
torllor mort;, apoi scriitorii bătrâni li')s'tj d," "Iil-" l' ,~ .. , • 

1 
'ţ'" d tIt . , ~'. s a ţ,rlln t 'şeOl1lllţa ':"c)If']letll'tJ 1 ecojl8l'a:l1"e ide (';~n-

OUCe SI mer: 1 e a en . . 1 ~" ,", .' .. I 

PllH'jClll. nostru se va Întâln'i în 8 lan1111'.e la I SI~II~\) llIllde ,,'a hotlVl'at llnhln~!L1'ea lWOl R0(1ţll 'eri'- I 

() ad~vi\rrl'tă s~r~~toare. artistică lit?l'a~~i: ,1 ~:t.l\~e '('Il a],gpt:U:l, a fJ{) 11wmhri ca, sub~'\'iitOlii kl ! 
!~tl~r,p :::.e :Il:flade ywn7.are h, T,jhrana ,Ţ)1)(jt'P- lll~t(>~e de ('O]},stltUlre, A,(lulltal'fla o;,a. aJffiân,at Vl'P- ! 

~a;na, r r('furt1e: Ioc. l'(>7.CI,,\1at Jet 40) l~ohll11Hte 10' .. zent:llHlu-;.('rHll\Wlli 35 nH~mhri I 
curi Ici 20. ' I 
......- ~ * !,' s.......,. r .... .- ....-.;:tt_ uns,'" T' 1 

1n a
f., f? nl,.,l' U nea 4 .~l 7.11li:l (e 1 {.lill\ ilI<ll1i'(l ,a ,,('. a f""t ş.eu~ ,din ,alpa ! 

. 1. cefitorilor nOşi.f! :.Mm'ltşuhu (xHlanul lJn.l'l fmuci in ekll(' dl~ +0-
1),0 ani) j'lJlhriil,nlll il! (wg'!'n, a ei'ir('j j'lletlt,itate TIn 
",;1 Pllltll't ('otlslata l)î11\~ a(~l1m, C:tda\,ru,1 a fn~t. Afraorm afl'n(illnM (1Ifl/l'01' ace7ora, rari Il!'i-

i!l('gC zio/'ul. nos/n/, I'n plrrfa allOll(I}/l('ldll!/ii .. ,,(' 

fllre 'ÎllnÎnfeior 111/ 1/rtl'/';OI'. 
1,'di (rtr('(t zla1'/t!/(; esle "Î?I1/1/,(,llnrdâ. cuJila ri 

dlelillcli, rr cor; lI' tom 1mt!'(1 suporta ,~i rrw}'if'ri 

numai dant l1i-,~e trimite plata. uhmamrllfulwi la 

timp. 
]?lIfjihn fo[oda/â pc {(,ti acejrl, cari (/ It pl'Î mii 

liste dr. a.l)Ol!am('llf la"S(nr7JJR1TATlEX', a 
Ip, trimite pe ((rlr(',~a Tlrr/acţiei r/il mai CUl'IÎlld, 

• nr ....... ",'Pt 

ş·'.r'~RI TEATRALE 
Repertoriul săptămânii. 

J\\cr(t1If (orele 7 şi jmn,): "Cântecul in$c<1l;i (Ai). 
A.). 

Jor: premieră HA opta sotie a lui Barbă Albastră" 
(Ab R,). 

Vineri: "A opta femeie sotie a lui fiarbă Albastr;l" 
(Ab, C,). ' 

Sâmbiltă: matineu: "Cântecul Înşeală", 

"Cântccul1 inşea Iă" a aVltt un succes enorm. 
Muzica grand'oasa şi aiCtiunea <:apfiv:antă din a
ceasUî. operetă a altras puhlicul arrldan care a o
cupat toate locn'rile, incinta. teatrului era a'rhi
plină. P'eSa a-ecasta ~!e va reprezent.a Încă Mer
CUri şi S,îmhătă după maS'd f!ai orele 5. 

Sâmbătă se va da numai o m'că reprezenta
tie, În afară dca:hona1men( 

De câteva săptămâni se ill,e cu mult zor re· 
petitii în vederea re'P'fczentări i cel]iei mai capU
\'ante comedF frtltlceze: .. A opta sotie a lui Bar
bă Alhastră". Pnemiera ocestci senzattonale p;esc 
se va d3i Joi, iar pentru a doua ()ră Vineri ~eara. 
In rolurile principa~e Gzj Ger!;e!y, Ai'fred Iavar, 
SarL K{tlmân, Sipos şi E, Darrvas. 

117117 • aJlWt ,.'. ra'.' b .~ ţ' ra· , n 

Societatea inventatorilor italieni 
, lJa Rom.a s'a oonsti,tlWit o asociat~-e gen'COOIUi a 
ln~C'!ltlllltorilor ita lioni. 

tl'<w,.;porkl1 la llhH,Q'a eimitil'u,1'llidl' .i'.,,.;, 
'" 

Di,n 111'ilr-,i1l1 î'lnhl':lr'ill'ii e l 'pii]nl' ,,:tl'<iwi ~l(> 

Cl'il'C'i\1l1 dela ş('ua!('lr~ pl'inw'r~ ),(;IlI;lned,p pp t('· 

, rik'l'lll 1wa,,111 ni A J",IIIL P I'i n "H\:'>,l1'l1 i ll'nna fO!1wi Inr 
I ~ l' \ 1'" , l'rrmane (,m j l'aJ '. ~('o,~la primall'ă td{'c I"',:tf, ~ll', 1 

din Al'~J.'d, :-:.t11;ldl:l !Ii:>.if Vnba'lI, ~'tl (";'lH'lU~_C,l1I1 "l'

loda !,tE' ~(·,.xdp ]lI'i] ti a l't' .)'1"])]:111(', ,a r,ltll i ază o f f'~ ~i
! ,'itate i:"('oliiwă, Villel'i. el::, neC', (;) 'Imn,) Hl:t~. 

01'8](> 11 a .. 111., În flala f('"tiriI a şI'oalej, 

• 
Se tekRrafiaz~l dÎn DooTll c;).ex-k:lizcj'ul a 

V~llldut cu 10,000 dcllar: firmei Keystone Vicw CG 

elin ILoudira şi N ew-Y O'rk, dreptUrlil e tnolldial~ 
C,,: a rC1Jroduce tot cc cons~'tUlc. după ~l, rrima 
iotoj{rafic a recBntei sale ci:isiHorii. 

Ex-kalÎ.$er'nl al' fi fost pJicti~irt aflând că f(lt,,}
grafii neautoriza,ţi au Tcal~zat pwfituri Însemnate 
vânzând fotgorafii "oficioasc" al/o ,auguştilor soţi. 

Această .c,onsideratic adă.u9,'altă 'kl dorinta d~ a-~i I spori ne'Surscle in vederea, sărhătorilOr Criiciu-

, unlui pentru care se e).3horeaztl la Doo r l1 planUl i 

li ,omptuo,,",, !-au făcut ~ă ia accast. han".". 

Pe ba7-<l unei inne:rvenW făcu'te d~n partea Ca, 
I merei de Comert din loca.lh!ate. consu~atul din 
! Cluj a: republicei CehoSl!ovace a răspuns că :se va 

Il admite comerci,anţrlo,r români cari VOr călători În 
Cehoslovalcia, .În ,3faccj4; comerei·ale () reducere 
de 50 'Plroc.ent.c la vizare:l Ţj:\>şapoa~telor dacă 
vOr cere Si dacă scopuil comercial aU ·căIători,ei se 
va adeveri rr illtr'U'lll qertif~a.t de recomandaUe r:
bcrat de Cutmcrde de Industrie şi Comert din Ce-
hos!'Ovacia. 

Prefc;.:;tura Polţic( a făcut demerSllo'Î ca l)l''':
vetu{ OSpăt[lrl,ei "Bou'l Roşu" S[t fie reVOCat si ca· 
merik ~ă h; IlYUise La dispozitia of-citII: III de incilÎ,
rjcre. A<'OJl..<:,lil rnil8l1oră '8':a imp'ns î'n urma Idei'-C

lo.r scandal:mî ce s'au petrecut în timpul ~rn urm~ 
acolo. 

OfiG'1i1 de închiriere ~a hotărît azi inchirierea 
celor 16 camere dela "Bour. Rosu". 

Tribwt11.!lll din Or),do::t-Mare a adus o sen
fntă importantă În cauza de contraventie vamală 
a Băncii de Credit ulJ1R'.a!Tă, Afa'cerea datează Înc;i 
din 19]9. cfll1ld Con'siJiul Diri~ent a ordonat retp
R'CţC';1 din i2 i rcU!1aHunc a bancnotelor albe. Cu ~, .. 
ceas.t:. ()COat'nne banca numită a prezentat la 
schimb si 18 m'Ho.1.ne coroane albe adtmalc dia 
jUtj,cl-dc umnlreşt,i Haidu şi 5mbolcs. Pcntra a

cest f-.'lpt oficilll v:imal a intentat proces de con
traventie v,amală contra h[tnd:i ŞL trilmnalu! Cli 

sentinta adusă ,ae-llm Sflmbără În baza legilor va
ma'le a condamnat Il:!nca ].a o despăg-uhire de ..; 

l1li!ioal1le j,eti dttrc stat 
• 

"Monitorul Ofici,:)l" puhlidl urm~ltorlll CO;H,i-

l{cat: • 
"Urmând a se j,ntccmi memoriile c:\lifi.;ativc! 

a:le oritcrilo'r de rezervă şjpcntru ca aceste Il!
crăr; să cuprindă toate dallele neOCS10,ft,:!, op:ţeri i 

de rczerv[\ .~unt rugati a :cctmu'llica de U'rgell~ă 
corpuri[rl>!' şi s.ervidi.lor În cari conteaz;l, nu:neic 
şefilor IY.~ CQ1{ HIU avut in thn~lIul campani,ei, pre
cum şi unlttltilc sau servÎiCiilc cărora au ;:;,p1rl inut 
în acd timp", 

'" 
li (1 md; Uf'[!O fC,.;lul f'afc.glu ,dela oa feneaua " D![
'(lia" s',a lllutr,lr L1 "C01'11Ul ,'îmiÎltorilol'" nll'de 'Sel'
ve,;,to ('ca :Ulai ;[r.-;ma1'.idi oofo'a tll'l':0CH!'oCă, care t~,. 
faK~(> siHiuiţ,i eă traiul {l SCltmp ~i ti,ncl'1('!ea nU-l 
veşnică. 

x ATEUf:RUL DE FOTOGRAFIAT G î.: Z A 
N A Q Y bine Î!lci'Hzit c deschis pentru on. clientelă 
întrca~~ ziua Şi pc timpul sezOIlUltti de Crăciun. 
Fotograficri în fiecare zi de lucru, Dum:lIcca şi 
În zi de sărMtori. AteHcruJ: But Re~. Maria 22, 
partere în faţă cu prefectura judetului. Na 53 . 

• 

... 

., la ~ gues Ura n geresu
• 

Un cours de langue 
etrangere doit mdtre 
l\~leve en contact avec 
la langue felle qu'elle 
se presente dans la 
vie de fOtls les jours 

• Goldberg, Eminescu 
(f. Deal{ Ferencz) 9. 
et. IL 

x SALĂ MODERNĂ ŞI COMODA stă ta dis
pnz:ţia ono dame pentru frizat Şei manicUT la 
SZcKEL y, palatul Bohus. 

" .. 'a ,,, , 
B U R. S .A. 

aUCURE$TI. Z lanllarie 192.~. - Paris 12~3. LOii· 
dra 791, Ncw-York 172. Italia 869, Elvetia 31,50, Fra;.,a 
5~:? Vicna 24HO, Berlin 240, Budapesta -125. -~ \aluk: 
Marci 255,. leva 11U. funti sterlini 775, franci francezi 
1240, iranci elvetieni ,3150, !'rc italiene R6;;, drachmc 
240, dina:Î 190, dolari 170. napolcDni 615, coro;me au
striaee 26. corOjlnC maghiara 700, socol 510. m:Hci po
loneze 105,' ....... ~, " ... ea_ 

CINEMA. Asociaţia îş.i p'l'OPllnO sa protejeze ,inltel'e;eltl 
lllOTIl').e şi ~natel'i,aJe ale .inyent,atur,ilor italieni, 
afară de a~ta, f;f1-Î ajute telULireşte ,şi biî,neşte în 
d~fi'işllrarea, l,a PUt!1<ll"Oa în Pl'aletp.K'ă :şi YiLh)rlza:
rea in ven ti il 0'1' lor. ori de (',â,te Ol'i a.res tEla pre
lC'lltă l1n 1nter('8 l'lelal. 

Ziarul sârbesc "f.poka" anun,trl principele 
Gheorghe a~ Serbiei fiind învit,a.t într'o SCJri la 
ch)ă dc Ra,da Pasi-c, luI J)reşedint,clui de ~ol1f>iiiu. 
fi. f(l~t aptmllt de Îngroziboare crampe de ~t.vnll3.c 
cari au făcut nece!sară intcrventva unui medic. St:RPOLETA dramă În 5 acte în 1, 2, ~ 101-

In urma unei anchete s'a constatat că toti bu- lllliaric în "Al)()!1o", după romanul hli Ludovic: 

Senatorul G. 1\lal'('(mi, inln:m tatoru,l te1egna
tiei fără fir, a fost. l'ugatgă Ţlri:rnea&'ă pl~i.tloen
(\Ia de onoare 'a aoestei ll:oociatii, 

_1 - 8\1'6. Este o istor.e duioasă a une,j familii, ;:1TC 
dttad', buditărest:1 e. oamenii de serviciu erau ~ d 1 cautân ti-Şi noJ"OCu' încearcă toate când râz<ljlrJ 
unguri. Nu s'a putut corto:tata nimic in sarcina j();'. cflJld prin plâns. Reproductia excelentă, caraete-' 
Însă an fost expulzati jimediat din Jugos!mrÎ.t. S~ li'le i:nt{,l'€'i>:m~ al{' !'iC'lSei dau tm fmrmec deosebit 
crede .;,:~i priT1cfpele a fost otrăvit. aceste': piese instructive şi di~tractivc totodalil. 
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Pai:. 4. --... -.-.. SOLIDARITATEA JVh:rcuri, .3 lanuari,~ 192,~ A~ 

Ad:tn.ipa, bilă P ă. p u. Si ă 
cu ar!lt'"j'!mel1t pt. nd1e ÎE'hifl de vânzare. 

Iniormaţiuni Wal72 
dă. btr"oul 'W'allingep 
Strada Err.in",s u (fost Deak F,-u) N) 10. 

Să te aprovizionezi pe crăciun cu 
coloniale şi delicatesse dela Bi·125 

NIGOLAU BIRKENHĂUEB 
Str. Eminescu 40/a. (f. Deak f.) 

-MURITOR,UL senzat'e în film în 5 :;de, in 
1. 2 •. 3 Ianuarie în "Ur:'l.I;ja". Şi acc-ast:t este CJ,,isU:
rte de cari ni-se ofer ml1!tf~ in viaţă s1 totu.;;i !''C
CD.rc e ]1nuă. In lumea bunrhcz~l atncr'CJ!l:l un 
deC3zut cauk"i s:i-şj asbnlre vEtoml Prin 1l1()]rtC\ 

unai hogat, căruia i-se bec ~}rîetcn. Insă t;!' te, 
descoperit şi dat judecăţii după multe pcripCţL, 
cari ne Prezentă lT1 !U1T,ină deplină mo,'u\'urik 
burghem. i ! - ...... -..- - -

Cumpăr mărci poştale de incoronare on 
ce cl:Intitate. Rog <-ferte cu indicarea va-

lOlilor şi a preţului. 

COMPTO:R PHllATEUQUE, ARAD 
Str. Unirei No 61.'1· 

.... ;e-d-ac-t{);-r-:-:~-~-:-sq-~.-;--L-A-U-R-;-N;--l-U .... --L-UC-:- j I Da ,ânzlre 
Cenzurat: Dr. MAGER. !! 400 Inăjl fân... . 

- i i Mana Adresa la administratie. 

• ! -~~------------------------
1 -P e-n t-r u v a

A 

n zar e ape r a-t e l' .11: ·a-.· .01>;.... •• ·S· ·o·&'s--i-I---a·rd-e-i ·.·'8·$·U· ·p·ro·~·s·p·a·t'·I·· Pi) baza hoUil'ÎrC'i S(Ju.riei orfml,tlo a ora"'\l!lni : 
, I 

Arad, de sub N'f. 5561·-922, Da-sa din strada G~- fi ŞI' nelOT rie CU sut S,nosr 
nara1 Coa.ndă :nr. 4&1) Cal~e fOl'lmaază 'proprieua-. a a i U , ':. ~ de o fi mar. a II ta te_ 

Publicatie. 

tea }ui loon Vllmi~\<;ck jun . şi a s.oţieiaJ('.e~tnia, ~e' se caută age:-ti cu provizion mare 1: şi est~ de vânzare cu preţul cel mai ieftin; parafin~. 
,"a vindo a.ce1ul1aş ca re ya oferi pre\na e,el '11l:111i: la depozitul de maşini de cusut : el.mi gmbiml. filrblUl IInillce, &p.filşină şi ar:icti pt. 

1 : iabacari (timari) cu pr~:rile ce:e y ~ai scăzute la: 
înalt. f~; ma 8 ~ u r n & to. :: Irad 1. Paul Erdos pravahe de coloniale, 

tE 

Pc 

tiej 
I,icitl::tţ.j,a vaayoa ]ocua 12 Tatnu'Rrie 1923 la' Bulev. Regele Ferdinand 9. ValOO l' II ' Irad, Piata 1. &anclil 3. 

Qrde JO a. m. în looal\ll ofic,i,a'l al dllui LnclflYÎ.c . :..-__________ _ :"11IIHIIIII'" .151 ••• & ................ a......... ~u 

Llwaciu, pr~oiliru~ d S0dr~~or~llnk, vr~m~ I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :~ 
'l1ba, et.ajul I, camera nr. 97. I O rugare! 

Pretul ~e stri@are c 50,~().O l:i, <lin ("~:'e 105~' ! Rugăm pe Onor. Cdi. 
trebuo .să fie depus~. ConrllYl'u11l1e VOr ft P11hh- : tmi, ca in toate ocazi-
,eate î'Thaintea. În'Ce]:ierei licimţici. j jie de cumparări să se 

Anw, la 30 DecemvTie 1922. i ref;r~ la. anu~ţuri!e I 

Samuil Y/eiszberger Succesor j~r 
Oferă cele mai fine specialităti de 1iquer cognac rom 
şi rachiurÎ de poame. 'Vânzare en gros şi in detail. cal 

, i pt~ b ilcate ŞI cihte 10 
lh.Ad(l,lb('rtBal.abl_~s.ml\ .. ('n~at,ol'.ISDLIDIRI"Tf .. C 1 ~G el....... xi. pel 

'. ?II e e ~a1 ":Jr2'UlaC.iî.Oa.l!'iE"~ '.:e.. . UJI.'''; ..... C'" cr~c un. Strafla (1()Ş{'{t TIr. 1. I - II, ....... __________________ ~_~ _____ ca1 

Arad, Bulevardul Regina Maria (f. Piata Andrâssy) 5. 

i~ ... ·_!l_·_·_0Il_1l·_·_·_·_·_·_·_·_IIII_Sl_IS_._Ii_.III_1:l._._._1:I_1II_ .. ___ "'_1I_8_" ___ DI'I_"'_II ___ III_II_III_"_III_W_W ___ 8_ •• _1<I_1III-.,w ~.I t.f~:~~ l~~~:~~Z;1fn~~~, tel 

I "VICTOltIA" ~ 
• • • • ! CENTRA LA: ARAD (RO)IANIA). • t~ . 
• I ~ 
: SUCURSALE: IN CI-IIŞINEU, ŞIRIA. BOROSINEU : Ej 
E ŞI RADNA JUeEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 5 R 
: IN CASELE PROPRI1. : ~ 
li • l'~,: ee· 1 apital sociGtar şi fonduri proprii: 20.000.000 Lei. • 
~ '. : Depu neri spre frudificare: 80,000000 Lei, din : 
: care o parte considerabilă sunt depuneri americane. : 
• I 
• e 
; RAMURI DE OPERAŢIUNI. : 1 J!l 
: : ~ 
: execută tot felul de operatiuni de bancă. : 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. : 
: "hi poteca re. : 
: ' . " de lombard (pe gai de efecte). : 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
: agri cole. . : 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari~ Mărci, : 
: Lire, franci şi alte valute). : 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in - : 
: cont curent : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru =. 1 
: inmanuare partidelor in Tara. 

•••••••• •• •• 
i (1\ \ • • • • • • e • 
e. .. -. .. a. ._ 

• 

SE PRIMESC CU PRETIJRILE , 
CELE MAI AVANTAJOASE LA 
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: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- ~ SOLIDARITATEA' 
~ cerile emigrantiJor. Ii ~ j 

: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : ~~ 
: Ţară şi străinătate. : . ~ ARA D, STRADA ROl1ANUIJlTI la: J · .. , '.,.." ~ • ~.'''* fii!~~~~~'IQ·-%1kt"~i~~~~~ 
• :1 ..... 1111 ••••••••••••••••••••••••••••••• 11.. •••••••••••••• ,./ "-" ,~~~ r.::;t,~~2'~-'!.~"ţ'~J!!E~~, ~{î]l~~~ , 

------------------------------------------------------------------------------------------~-

1 O S 1
-f R· . absolventul smalff mechani:~ de stat pt. arh o"olo::.gf'loT rtin Bu iap' !':ta. D~pm;it de ofo1oaw' si ~ el ner pt. reparări predze-. Ard, Rulev Rt'lZele Ft'Tdinand (fJ~~sef tOb.t Il Pentru aur dau preţ urca1! ~ 

~1!lr'~:EJ!!I;lj!,.~"~-a_ __ __ ~ ___ 3_~ ___ ~_~ ~ __ ...,..~ ____ , -~f",;;S3?== -,,-,,-,ţ?~~- c ____ O~ - ----~-~---- -- - ~-___ , _" _______ , _ _ 3&E __ ~ _ _ -F_.'_ _->----..' _____ ~_~:_?i.~~ 
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