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v . I sufletesti de-a n'u 11" sti însufleţi p' tntl'u :JU' - :\illlCIi,j tlll lmat.e !)l','in n'e-o d~.",·rpl'ob'll'e ,,1.). 
( lacoui'ca ştire de zi,3,'r ne .anunţ{\ că di I • ': '-', J " 

Vasihu , propriet ... 
1J
r din Prahova dancază li cmnle. t.n~n, şt de .3.~eeaşl so.a,n-a au \parte ,..unli!. lIit'i ·ehia.1' {'el mai \Îm'cn)'u,llat 'll!l1auita· 

N. ,., '. J 1 toate mlţmt1velecan fac a,l1el la darea de ri~t - "ă ~olldaJlllle llln nil-boi <.mUll a i>,,.;t acx':] 
12 ml!loaJne lei pentru !const,ruHca uma ca- i ~ ~ , . < 1 'al Lutregil1ii llel;1st.l'e. IEra o nocet'\Îtate t~irc<t.':l,~:1. 

. d '1 ,'. d . A ! mana .a part~cularullli ... 1 lllln pe seama stu cnţl or tlJ ' e satenI- cea- 1 D b... t . t "\ ('Cl'ută pentru îl1Ut'plillir~a ni1.uinţ.elol' ltllua 111 
sta nu e~1te !l1Hlia surprindere pe care ne-o I . )'. SU . acc~ r~por., ~v:m mca. lllUi.,tc tl\'g popor. Şi mii YW'Îlliilor Illor;-tl"i lluitre1m( 
• l' 1 R t at' ~t d . 't' t" d,e Invaţat dela rra;!I noştn (lIn vechJllJ Re- ~ă l-c l'asptmde:m lWeg-iit,j,ţi în Ol'iee l1l\@,'nt,[){}ll 
Tace vec llU ega, a· e urg1s l 111 O':!IIH '., , • ., , ' 1 

It di 
. 1\'" '1'" , 1) ţ't gat, nOI cel orbIt! de Hlchlptllrea: IInel supe- t1"ll a- ptltea face încă udaUi cu a'1'CC,l"j br'l\'lu'i; 

mu ora n 110~, i~I-S a pn ~JH ITI re ele ""~·Ct·., ': ,_ Cl " ;-' j" " d ,: ,"'-'Jldiiţca.""C\ă şi saC'rifi(~iu de 'Cuel'gir. . 
rândur:;. sa y,edem, c,:m j,nţd:ege lumea de rkl,1 ~ 1 ~IlC~Oll\ Jt~, <tel l~ac~ltoŞ1l ,C C'l 

I
V'.' ~. • ., se ma-l stiu, IJlsllflet1 pelltru "d"lle n1'lrl c",re Dar l),lnă rucolo~ prccum odată -ca dint,l"Hl1 

'J~O O sa ~rIJlne'L'~ca ()rl·ce a"'ţ1un(' 111pnlta . ,'. '... ': ",." , ,'L" el. I . • 1 "'_ ~t' '''' .... ~ - - I . ,;lJlgur 'Om a Lll11('llit If'beal'a. {,ntu-sia$Ill11111i 'eal'! 
să Îml}Ul1ă t[ttească. raporturile de cd Uiea.ţie a ŞI~~şt~arp~a re:zG. v, f?>.l del~ darn1 ~l a :nlllp-. ia {'t)11fd US eu px;.j "iglll'i spre jz\"â md ire \tll \'il~~. 

- 'd A D'~ ". "1 ' I mll, mtr un Vimp cand nOI 1,(' orIce O'!',lS vI,,' t t t' J . ' 'fi 1 gt:ncra-ţ1el e ·malle. upa sa'cnt:C\l e mari! ' ,.' . " t-, .. " \. ': pe o a at {le Ta\'111tur aZI ,m 'etll o,mcnt'l":'l' ~L~l)l' 
. . I CllCl11are. C(;' urnnrcs'e ll'f'""ttlilr,C'.OI LI,1\"1 Id·"1 " te' 1·' 1 ' .. '. . , pe care le-a adus ţ .. :,rat:,ul mUI1\1;e.3.n, r~lspun- I . L ~ • ''''i> ."~ ",- ..... IIlUlh..,;, . ln ar ant'n nell! '~jlre 'a-l efll1ta, n')l jll 

A . , ~. , , . marete (lU 'concursul tl'turar r'lnla""111 11 0_! ".l.)ir:ttii ode 1)J'(}l)~I",'ire in i!111C<e. 
zand cu mima caldă Ul1illl 2,'pel al MlOlstc:fU-! ". . . " . .', ' ~'< d-. ,,-, 1 

. . . I paS3!"On ş' pIJ'ct1 sltl ascu 'lz"lTIdu ne <:rh erll I OamenI' ('In Q pl'l)ful1·dă ""', i"C!lCl'C L'l f"11'.·'111". hu inlStruc~iunil. de-acnntribulla con:-.trui rea i .,' , . . . _. , " t"t. - . ", - '" , Ll'" L 

clftdiriklr de .,scoale prim'are, iata~ acnm 1111 '1' sta. mcrcmcmta a ego!smu,UI nosbru acte.s- tll1hl'i ~;ociaiL care este razboiul îşi dau s:lintdc 
t b l ~il. CllTcţp 'f:h-mnul \'ii~{1r al mnc1l1.il'iide a..sClltelU', 

fI t· , . d' d' "1 : al. ' 'iU e rar.C'3t~le IŞI a se:tm3' e rmzcrlllC ce 1,. lJllP'[1t,<twi ('l~unte, In Franta BClll'v Barbl~':l-.;(l îl 
',1 ' " ... ',1 J.' . , '1 1 v '1' Cme atre urechI de arul-it să audă. 1 1 ~ 'l' 1" , Jnuura T,n ue ~ararF aJltI1Şl ,a lanC1.e Iln,ver- . n) umll ~a,u., 'Q{'u -- o a'naliză subtil:i ,~i '11H 

. . II? ba , ar , n r bAti' , 'tol' 'MA. t 't ' ,. 1 ~ h" . l' sitâţil şi se gr[,beştc a veill în ajutorul a,ccs- .~ - ~. ~ ~ - ruma ()~1T'e ~1 Yll'ţU C~ 1':1.)': 01 ŞI n lll-:U 111 prin 
tor lŢ;i,:~cnici ai' doru:ui de ştiinţă. M. S. Regina şi nouile impozite, Gafe îa hOl'~l de ",âllg('~ -- in (~cl'mal1ia Oeol'g F,r 

l' Î('o];t,-", Heând în ."Biolog-in l'iîzhoilllni" \rn"tu 
Am ,trece şi noi, C:t cClebltc ziare din lovesc in 1ustria naţionala. diu <;t.iilltificC alin 'Pllion ziee, prin d(1111oll;;tl'are; 

ţară, fal!'ia CO'l11entar pc..<;tc aceasta nOua wve- Ministeruli de î':1Idllstrie şi comert a Pf[nn c\"ollllti<-i <)JlliOnil'i,j c·n tendin({, de-a f'upl'imu a 
laţie a nCJIbleţri"l suflct!llllt romfw'2sc. dacă ea. din partea (f'~lor mai imlllte ranmri indllstral~ :;i l',{'1"t fl:l!!p], -- mai atproape de noi în fleenntl\ al) 
prin izbjto,a'rea lege a contrastelor, nunc-ar comerciale, memorii s: !)l;Îngeri. În care se sPlme, J'l1nte, înfiorHt',ar·e şi pline {'11 tle"lliid,-,jd,'a "mu 
sili să ne gândim la felul ClIm Ş!LtTI noi sa efi i1l11}()7Jt.l~' comn1i11lClltar şi îi1'trc.~ sistemul de lui pă1'tl\lT'lU tC'rirlit în 'llOl'()ill1 HltWf:t('(';LI eu ~i'ln 

impozite d:l1 reforma dlui mill,'stl'U d" fill:tl',t,~ gol' - : nclrea!~ Larzko -- ,~\1nt 1n~~int{, lJl('l'!di 
reacţionăm ia ÎJl~lbiis;k~lc glasuri de durere. '-' . v t' ". '1' 1 ' . ~ravt!aza considerabil inuuslria ~i tlc.}I;I)\ul, a:;-.a ()l'] I~nt'l ~mtetl.Sl\.17.iî "1 11lţ(' e omul\1i "p.rD pi\Cc 
cari cer tin sacrificiu cât dc nc11:sD111natdin c~i se impicdică prosperitatea lor, In ll1emor;ll se 1n:1; hine zis spr'c ră7.h"Î111 (',nlhH',d "i lnllt:t Îlltl'( 
partea nO:lstra .. Mentalitatea p[ldttoas[l 'de-a cere hlte.rventiJl O::I'Otitoanc .a acc'''Îll'i dep:lrh- ('1'1'.ii ~iritllaJe, ' 
m~ da nimic ş!-a aştepta totul dc.1a Statul ment pc lân~ă g-UVCrl1, ca să se renunte la aceste CikÎ dud Yl'e-mea. şi ÎmjJrciurăl'il'e ;;IHiunt 
care sucomba sub iPovara uriaşe a multip!c- împovărfiJ( P;'lKUb'it(iare P0I1tr\L economli~'l: natio şi de ~cnt·iJll{'nt.ple fireşti ale 111;'31<;splor nl'-;uU ,(Iu 

1 
' . 11.:11ă a ţării, la l'il7.h>Oinl rc['{tnt. lulllC'a îşi dă f;('llmă ,de i(~1) 

cir sale Îndatofln, ne v1ne În m],nJe dcoda:tă D1r !lU J111lrnai indlls!riaşii şi negustorii, ci n;C'l1"l1l'ilhil'l'lC' '1'ag-nbo ce războiu'l ,le aOlF'{' 'lh"PI 
ClI gestul larg ai pmpril1:,'antlui din PrahO\,13i. însă<;;i M. S, Regina a cerut m'nistemlu1 uc ill- bţieÎ. ,('ilml {'hiar ':;.i Î1l\'ingatlfl'ii se prC'zint.-i 311 
S'a făi..'1lt în atitea r~lnduri apel ',la spiriml 110- dllstrie si comerţ relatii aSUPra llonilor imp,)zite a"lH",tul h,olj'dn(',clll·i :-lj!n 'amti·t'itate CH1">8 fi 0'-f'L 
stru de jertfă. în vcdcrcaullor ac~i.uni calri în ,!egăturrl cu indust!1:a casnică n~rtională, c:1r f.% ]lIat: 1 1l'C'ă o \';l('fnI'Îe la fel şi f:nllt piC'nrtnt, Pcr 
au în vedere· scoPUtri de ordin superior, i,alr M. S. voeşte să-j dea o (lJcsvoltare deoschil5. tl'll noi Od~ltă mai nmlt, tl'ăinc1 în tara 'lhjtl.,;t.l'i 

. M. S. v.a face demersurile trcbu i,ncioa3c pe ;l!yi!nfl la în'fl0il\1ună toate ~()nditiilo ~i miik.al\.>c~l 
nOl am î'n.ţeles să ne dcgajăm atât de ieftin lângă guvern să evite această greşală fiscal;i. de {'.;l1'] ,dlW ,la Pl·Ogl'C~. parC";î ('"te () ~~el'illt.fl. \'1 

fată de aceste Îndatoriri :ale noastre. Colecta a apăsa prin impOIfte, industria natinna!ă. tn1ă, 

Clopotele. 
Ce fannee de nedescris al1.( povestirile despre 

Un onaş vechiu. care a fost în floare odată şi din 
Câ're din cine sti>e -ac fntâmplări s'a retras \·Lata!... 

Vântui ve!l'i l1ld a adus 2ti Cu zi tot alte fire 
de nis.ip, le-a st'recurat ])rin încăperi, le-a cernat 
pe coPeriS'uri, le-a Împânzit ca un giulgiU, făc;~n
du-le una cu pământul. 

Vârfuri de coloane au ma'i stăru:t ici ,colo, 
de cart-i, cll!rarvanele trecând. vorbeau ca de ră
măşitcle unei cetăţi înfloritoane; a;P'Oi şi col{)a
note all dispărut cu veacurile si numai in cărtt a 
mlll1 rămas pomenire de ceeace a fost în strălu
cHoarele şi albele maşe ce Soei ridicau od'n1odră. 

Pe unele, dUPă epoci Îl1C1.ehmgate de glorie, 
tm simplu cutr:cmur le-u dat jos -peste llo':l'~e, 
asemeni unui şubred joc de cărţi clădite de un co
pil, 0Ili năvala ccnuşci unui vulcan le-a :1:"î9iid't, 
surprlnzându-lc În plină actlvita,te. Pe altel~ n.:u
ride şi baladele vechi mai tră00sc ascullse:n fun
dU1 apelor. cu pat.atu.r~le Şi cJ.opotnitcle !or care 
se trezeSIC noaptea ş:i-şÎ sună clopot.,* lor S~l1iHlln 
date. . 

Si nu stiu. de ce, Iaşu:l, în serile de toamnă 
umede, când dopot.ele incep să sune de vecernie 
dlll., nenumă,ratele turnuri. în nCl!:ură,' mă face să 
mă g-ântl,e.sc II!a un astfel de oras scufun d at ş' ~rl
mi ÎIlChil)Ui că tr~.esc într'un afund de apă, :;nde 
lumil1.a de abia' mai strrtbatc şi din care mă lupt 
cu toată dragost.ea mea de viată să ies, să mă r l-
di-c la suprafaţă ca să respir şi să-mi umplu plă-

" m,lni~ de aerul curat şi bincfădtor:11 cerul ni, ')1 s:Î 
m~t Îndl}zeSoC d;n n~)U la lum;n;!' fcrkită a soarelui. 

In negUri -clopotele plâng, se tângucsc, se 
chiamă, cum nu le-am mai auz,it nicăeri În altă 
parte. Sunete grave POrnesc coperilie. căIător'nd 
par'că prin a,pă. se ajung cu altele. se Înfrătesc. 
se împreună, perrtru ca să amutească şi~ă rdn
ceapă iarăşi într'o r.rmonie surdă, într'un mUrJ"'1itr 

coniuz. 
De multeori mi-se parc că a'ITI pus urechea 

la păm,lnt şi că aSCtL!t. aŞa vine de departe Sl,nC
tul, aşa de trist plâng clopotele. Par'că e fl;11sul 
unei vieţi care a apus, !:hlr'că a'r fi Un eCOll vet:it 
de cifle ştie unde. 

Si din afundul aczstei ape tulburi. nemai an 
vândellCrgia să ies, caut Să-mj a(-ttlC aminte. "ă 
reîntregesc {) :lume care a dispă!rul, să reciădesc 
iei-colo o .. locuinţă veche, să rcînalt un, turn dă
rtlmat, sub ('",1re dOrm at.âtea fiinfle pe care le-am 
cunoscut. Din casa în casă umblu. aprind lumini, 

rCÎn:tocmesc g-{).spodiir~i vechi care au fost. îi 
strilng pe cei plecati, refac l!:radini, răsădcsc cn· 
paci pc cari i-am stiut şi nu mai sunt nici ci. re
alcătuind cu amintirea o viată patriarhală şi fei 1-

cită . 

fiS?:ur1,le străin.c de astăzi, semite1c fii;ur 1 \'ă· 
zute pretutin(}'?I1I; dispar ca prin minune; Q mân;l 
nevăzută par'că şt·cr?!c f:rmelc cu nume iudaice 
şi Scrie alte nume pe ele, ncgustc,i vechi ~,i gÎtt
mcţi în g:illbe.J.e pitoreşti stau pe seaunek'e loc în 
fata pdivalElor. vorbărcti si pri etcl1 0 şi cum eran 
altădată .... 

.. Tnate aceste ţin~ c.:ipă însă şi apoi ci "Pa 
],IS<Î1HJu-;n(l trist sa mă g:l!1UCS(.: -:âtii sdli.n;bar 
s'a petrecut În aşa de scurtă \'n\!me, Simt ::~l tn: 
buc s~i plec. trebue stI m~i smulg din orasul ac.~ 
sta lJnJ·c mă ţ:n a:t<!t:::a rădăcini. C:neva par"::~l-lI 
spUne: plc.'\cii de ai'c i cât mai este vreme, dac:l n 
\·rei. să rămâi înamoU pc totdeauna. O parere d 
r,lll Însă m:Î prinu,e de tovarăşii mei. căci laşul 
ca ° \'astă familie, în care toţi ~c CUHOSC. ~c ajut 
ş: se tolcrcaZ{l. Cea mai ·;narc p:lrte dintre ~ 
par'că nu 11131 \'reaU n~mic; se multumesc că SilI' 
:a adăpost şi pot să man,l!l>Cc şi Srt se Îmbr:lc, 
Un rest de fastul vechei bocrimi le impune Î!jC 
htada, ap.are·nta: şi toată tntda lor e de a-~i it 
~riji fiinta lor jexter[oară. Eul, la d;lnsi este a~( 
las. căci toti trăind într'o nei'ntrerupfă COll1un 

t;'lte au ajuns să se asemen'C. In afară de mi~:1 
lor d.araveri c-otidiane, de ore,le de ~1u.jbă sau d 
b:wrou. căci ma'i toti sunt functionari si sinecur 
sti. ni·mi-c aHa nu-i ma~ tulbură. fiecane asteailf' 
câte o mostenire să-i cadă din cer. după al 
de l(le dela năruirea fantastj<qelor avcri~~ ? 

fost. ca un nau.iragiat Care nădăjducste cortlb' 
m<lnruitoarc. [n ;mo!1otonia acestci vieti, orice Il 
cru Întâmplat unuia ia proportii ce-i privesc pal 
c,l fl'C toti. o curioasă fr.ancrnazoner'e îl Ica.c.~i 
toti iau parte la bUclJori:,le Si durerile ct::i0ri,d1' 
precum Îşi ÎmDart si banul "au !1icvoîle. La cap:' 
tul acestui trai comun, nici 1,/11 ideal. niCi o În,,::·'-, 
Car,~ mi"icar pentru a iesi şi a da o dovadă ck I 

xistenta lor. 
S; Cu toate acestea cunOSC pri"ltre ci oa1;l;; 

de o inteligentă superioară. fiinte care au d:lt 

I 

,i 



t-ag. 2. SOLIDARITATEA 

1 h> ă{'('l'H- ~ 11euitî!l1d armata Cllre t.rdmc în- I ~ 
Uil'ită Îll f'opirit şi l)er{('('tiotlRtil i,n mijlml,'t"e el'!' 
api"trul'f'. drept ultima l'll.tio la un 'C\'erl'tlla'l at,at' 

II'-y ~~. ~. i 

Parlamentul. 
Şediflta· Camerii ..dela ,28 Dec. -

~j,.] ~lll~lll~ njlDl' noştri: ~-- . "edem (~ ]eg'~ti n~ă :1)]1-
(lurw lUlş<'<II'Ca pornlta dan lj,H'tea UIlUI ol]"t.m~ 
gnlp {lt' Înt(I](l('inat1î ni ţi'îTii r(',11t)'1\ lan!llll'ca u,nlli 
ilTIani·ff'~t {le UOHTVl118nÎtari,""!tl şi ·Îllfrnţ.îl·c ~l iN
tl'ea'ei omeniri, 

Şi în lcgătll1'ă ('11 ~'l<:'f'a;,;t,l 'Îndl'nZllirn 'i<ii ne 
formulăm o ~ ral"Cl~ : 
. R ... mânia intel'(,Jllată înt,l'e ,~pn""ul ,oiplomati
Hor rl('('aflentl' şi a morlel'ni>lll1'l1,hti llNll1l.';trjlll. şi 
Întrr> nrif'nt.l1il îndepărtat a :-Ji'nlÎ ~o,imltil'e ~i gân
'ifiJ"(l Q lllht('.(' C'l1 sine Rabim:lY'anot.h TII,gOJ"{',a
!po~h)1111 pornit e](' re malllr·i1(' GiI'11,g'e:O:lllni !<a {'Il
('Poreu,,<>;{ :\ipu,,,ul în lIl'trmelf' p~'î~i1 ~Î il III \1lwj j. 
Jl jOI)(Hildl1incl D l'cînf.'}nJ'C'Cl'C la l1oiîn";li-ne prin 
~in('('rit:atD .~i la llk1tn,ră prin l'f'mlnt.nw ]a .akl('
rm'f'fl maşjl1ICÎ şi a motnl'Uhli. 

R'lTlI:mia 7,;,(' .. - 1)l'iI15:\ Înt,]'e> a>re"t.(' ·r]O'ni1 ten
flimll'r diy('rgent>e. şi ('8 :o.ihI8Itie!l.'('{)g'I'afică ,clar În 
dc",,;:phi ('a ,1"'P; 1'11 (it> fil'f"fl"'('!î tl'dl1lf' ,,;:,il fj<> etl.f>lIH'l1 
tnl (1(' 1'(l('on(>ri~'iC"J".e. lOl1\('J'etiznn'fl 'Îl, 'mlm~';; -
darnrir :1 \-iito]'nllli -- 1111 l':;~nrm<\ flmnl1lr]nl'Ol' 
P1H('nf(\ de ~n!lllflil'e f'OlllilllP')l'lll~i1 ('il ?il dea ,('p 

TilJnlfl; !!,pJ1M'0zi1atpa lntiniipontf'. 
Fn .1ltl·l1i~.m rl(' o:.illr'f'rn .rh-fH!o,::tr j)f'l1ltl'l1 D

m .. nin· ~i ~ll<:li alf's m.\1ltă r,hîlă de a: le1!."lt il

('·{,<;t" dou:; giillidil'i într'o C'llllf't:ll"f' lwonl·j·E,". '?li-
11iHo81~R -;:i '('il'llahiHl ;;;il l'el11l1"nj~rn ial' şi pEl11trl1 
tfl:dp;lI1!1n rilll't'lll'<1ri i 0111'(>Tl11' j,i, 

l;'iil1'rl"i! Mi('~t (1<> l'il'<t1l1'llntc ?1111f azi n\iloril(' 
F('('Î a :f'.{'îllwl 1(1 i nkmlnti:l fVdrj3'zi! 1.1 L'll'::'!111 11 (' 

~an :tÎ111'C'R. şi lllmen rtfa0f'rilm' w'rml!"€şl ,rl!l,hi
r.~Qf' 1:tlnplf' {'li Z!:!'O!11r'lnl (lin aO"'111 t,al'flhC'i .. iatn 
lwhlie:l. r hi'nr ~lî ~pşli(): Yr(\llI.(>il l'n.~Llhili1·ri 
'111t.1l11l1 1H'lltrll 9'nlllfliJ'r, :l ]'(''''lw\'lu1Ili ~ ])el1t1'11 

"JirtUl'ill'i .~i "nÎnfrol1:lI'';';l la lU;'ll'l (16 ['litil il ,11\0· 

In] it:!!; i '\1 hlj"f'l', va 'Vcni. 
Th"1!' d. :)('r6 "llt'()rn :0 in{,lllllhiî 11 ('(I'::'f ,rn1 

r;,nrC7pllt8tj,' In 'Vt:1t.a :~(l{'î'11iî: intc'\"f'il:a1Ii j "n 
1 ihă tări::l, Icl r''ll1!ptf'ir'j ţi în hli (li n 11 :1 ' l"l1l1 Jl101'~ 1, 
':1 >;<1-1 ;)811<lP'r ,din 1){l1] , r)('11fl"U (':1 să :n11·1 mai p:î-

T. VrT.\. 
m ........ 
Aprovizionarea armatei. 

o !tl1l}(}rtnntăoonsfătu,ire s'a tinut azi dim i-
'l1eata l:i nilllstcrul dc industrie Şi c'Olllcr t între 
I]nii: Vintilă Br:tt'a1ll1, Va<;ile Sassu Şi ~er.'~rn'ul 
Mard~tresclt, S'a discutat chestiulIca apr()Y:zo
Tl~lr;j armatei Cli cele necesare, de ditre Iurniwrii 
(1'!1 tadl. 

S'a hnElrît C1 deocamdată s~i ll~e cOJl\'Dca~i 
'. i>cntrtl ~ftmbăm fabricanţii de postavurÎ, tăbiîc~~

ri; Şr nâ!lzări i . 
Trcptat VOr fi convocat' PC spc:ia]jtiW t()J,i 

îabrii~'111n. ,La, acc:ste c>owFl:hhi, unde se vor 
discHta şj modalîtiîti~e de plată, va azda Şl d. 
v'!ltnă Brătianll ministru de finantlC. 

un nwmcnt prohe de el1cr~ic şi vointa. talente di
verse, Predi~!1ozitii natur;~e. suflete a,l'c"e si ij,:)

g,a~ cum rar,!) Ori am Întâlnit în alte părti • 
... ~;:,. Cum se explică aceasta? Ce' fatalitate s'a ,,-

bătLlt pcste Orasl~! .acesta mort? De ce energ'i1e 
d{)fm si nu e chip să se'mai redeşIepte? De ce a
tâta renuntare de sine? Ce e somnolenta ac€aS(ct 
vagă ŞI ,misterioasă care-[ leneveşt~ pe toţi, le-

. în~rcuie avântul ş\-\ face să se asemene? S~i fie 
llpsa unui mântuitor? Şi dacă ar veni oare acela, 
l-ar ascllltacineva? Ar fi el În stare să împră~tiB 
;1tmo.<;.fera~sta de somnolentă biruitoare, în care 
plâng şi se tân~uesc dopotele ca într'un oraş dh 
le~endet scufun.dat suh ape? D, ANGHE:', 

. , 
I 
t 

Vorbe inţelepte. 
Ce-a mai înaltă înţelepciune la care poti ajunge, 

este ~tuttd când' c~ace ai spus, să îltdepLinc~tl. 
Cât e de simplu, dar cât. e doe: j;1;reu. In curger~a 
vremii, .numaiCrist Şi Mare Aurel au fQst filo
zoilJ cari au .adeverrt gânairea ].or, prin faptel~ 
lor. 1n timm.ltt"i,le noastre, intre idei si fapte s'a 
format o punte, pe care .cu muHă uşurinţă şi lIniste 
slIfletlească o trecem. 

• 
tnimile' maTi Si ~eneroase, sufletele pline d~ 

111l patr'otism ca'ld şî ÎnăJtător, se pot as.emăna cu 
lin templu unde pentru eternitate trebue să ar
dem candela recuaostintej , De ent.uzîasmula~e
sta, depinde de multe Ori, ferh::irea; $i gloria unui 
popor. (V, CONTA). 

Şec1inta f:e d(\~drill:le 1~ ol'~le 3 dnpă nm.să. sn:b 
prc.~€'dcnţ,ia Jd'lui M, Orleullu_ 

TJ, N, Ioan ('('re g-U\"MHyultI'i dasarf'le andlO
toi făcute asupI'R ge'itiunei de prcfeet a dIu! Tpo
fiI lh'Rg'{lţ', 

]), N. Ba hlllI'SC1/ ·eera un l'ik<;pttlls satisflidit()Q" 
i1I"lI'Pl'a dCt"'p!îgllhi rilm· {'C tl'elHlp '''11 'le ia RHrllâ
nia şi nn )'ăi.<lPll'llS ~lt.î~fikăt()l· Jlen.trn ,dihmaţâi 
we război, 

]), Fil/tilă B/'ătiaTlU: Al"utpl'a despăgubiriloT 
de răzhoi ee urmează ~ă l'(l at.ribnc Homlmie.i, 
g1l\'I?I'nul J"omân II filcut cun()f(cut, '\l,rmntoa:rele: 

Dapă 8e \'3. lna vre-o hotăr:lre în a1('oal'tă Ţlr~
vinţă la <'Ol,lfel''Întta despăgnbirilur fă.ră f'.ă fi var
ticipat la ea, tJLGi nu vom adera la cele hotărn~. 
Smme {'il cota acordată no:nă La Spa., nu o cOl1k",i~ 
d€rnl1l :~l:ti",fădtoar(' pent.I'Lt' Homâoni~l. nici Id.i:n 
Ţnl11ctne vedere moral niej din pnnd Of' Y{l(lel'e 
'umtniut 

Ţn dW'$tia IdeBpăgnhirilDl' ('{' se clll"ine ,r1:IU-
11i[,til(P' rOlllâll1, ele "'11' trebu j ae'll':da.f'E', fÎo[' C'ii 

vom 'prjmi ('cvadin afl1ll'il. fif' eLI IIlijlow('elp nfl!ll-
"t ]'{' Id i,n ă llm tl' 11 . ' • 

Hog r'omj~innp:t rli'!Hltatilol' ,lin ]'('.:rÎ\1llilp eli
l"tl'l1~ c'a mIIi Înt,îi ":l fal';) () :"p1r'etic a' diînnn
(,ilo!' ee n'u Ift 'primi rh'."pii,Q:nhir'i, Apoi y(,lll YNl~'a 
ce l11ijkr.I'C'O fj.ltallC·i.ul'(' yom ]llltea 1lI'C'\'(\de iin 
hugo î Il ~weost. ~r~up, 

!J, r, UriitialllJ it!f'l'lIUC PI·()f'c'.tnl ,(le leg'e JlHll

tIn rpdll'ceroa raxci elC' ('(jn3.11llll'a'(ie jwntl'll "111. 
TJ. [ji'i!rrr!7 ;llo!!!);'ll rlf'Pllll(, prn(':(,tlll rle l(\~re 

:1l1wn lr]M ~k Scnal. llf'lltl'l1 Iun'I'f'3 Î'n explo,atar2 
I].P f'iitrc 'stat 'il. diHor fot'atepal·tieulare c1in 
A rdea.1. 

D, Ministru BA:\U r~tsPl!ndc 1.1 CD!11Un:C::lrl.:a 

Elc1!tă dc d. forga. i11 şed i 1lta. de i:cri. În C11e5[':1 
predicej tinute în [imha germallri In ca~cdrala ca
tolică în prezenta Regelui. Arl1Î'C·p iscopul [-a a~;
glliat CJ' In \~'itor îşi 1;3 fa,"e ,{;icutn datori~ s:: 
Predicc în limba rml1iÎn[1 in pr;::zcnta RCR'cluL Ss
~'r(':t Rc'.g-clui a f'TSt îmtiintata t,'irzlll aşa c:l 1~~1 
s'a W:;-ti putut bec () schimbare a Jired:,:c;. 

D. MADnI~ARl) hec crii;'j':,[ llroecw!uj, ;~.
formei f!nanci1n'~, Spune d ~!ro;ecttll cllu; V, 11;';1-
fanll e o "Copie a pr~ject\Jllli Titulescu, Proic:i:lÎ 
dln~ Br;ittanll mai are în<2~i sc,idcrea cii ,qahi'c
şte o che:c pentru C3'·Cl!.!.arl'a li\1l])()zitelnr cu mult 
m.ai urcattt dec<H SC('l;';'l a Jlui Titulescu. 

D. GHEOI~GI!I~SCU \'orheşte pelltru yotarE'<l 
prrJeot.ului. 

Camera trece uupă <ley:asta la c!J·,::stiullC.1 
m;J.l1dJ,kior duhle. D. l!:cner':11 Averc.scu decbr~i 
C~l optează pentru munJatul din Vlasca, iar ll1an~ 
datlhl dela l!fO\' revine a~tfc.l d[ui Iovanescu, D, 
AI. Vaida-Vocvoel olHcază pcntru mandatul dela 
S~lsca si astfel la Lg-lriu va aveJl loc o nouă a1c
ger~, Termhllltl accstţ2i, alegeri se va fxa de 01"1::

şeuinrcle Camerei, 
Camera: v()tear,d În urmi'i proiectul re:1ativ la 

llaţionalizarea CFR, Somesane. 
_Aa'P Ca' 

"Camăşi negre" fasciste la Paris 
Sl~nt l,a'Parisîn coloniaHaliană scrii'~ ,.e"{ccL 

~ior" ~ 400 inşi, C3<ri alt jurat fără rezerV(>, .cre
dinţă pr0IHamu!u[ fascist, Fascistii din Franţa -
it.alieni - se deosebcsc totuşi de cei din ,talia, 
Cei dintâiau părăSit Jttpta contra social:sumului, 
ei vor Si rrU fie înscrişi în nki un partid GÎI, 
Franta ~ unde sunt numai oaspl'tj - si să fie 
în Primul rând propagandisti 'ai ideei nafopale 
italiene. 

Ca atare, fasciştji; itaHeni din Franta thltes:: 
să Jtrupeze p.e toţi ita,l;~nii din străinătate, ur'l~ă
rind scopul frumos de a 'infortnill exact şi Ile~sar 
asupra Italiei, de a face să fie cunoscute cultt:ra, 
stiinta si' arta italliană. Şi pc lâm~ă ...acestea, sit 
Pr{îl.1ure .par~du~'lti. f.fu."c\st \jtaf~an. inforllnatii ele 
ordin poIttic, economic, financiar ca să poat.ă tra
ta chestiunile in ternaUoTIa.:1 e În depl'nă ounostin
t'ăde caulză. 

s't ....... av· $' ,.,. ar ce ... 
AZI SEARA (:W Ţ)rc.) T1'!I}w TON MJ'JI/O

j,R8C'F 1'(/ jll('({ l~ Ti'f/lrlll Or!iş('l1eN' ,~gUdllifo'l
rt:.a dra.mli .,;l/olll'fea c11·i7ă.", 

InccpHful 1n-ora 8. ~i jllm. 
Bill'fl' .~e afln dr L'i! II < (J./'(' 111 T,i 7n(//,ifl 1>;('('l}-

Zfll1ii, iar Ş:elll'(J. la Cfl,,',~r1, 

Sâmh:tLl, ,~o Dc::c!li\iÎc rv!!, 

Ion Manolescu 
în .• Moartea Civilă" 

A fo,<;t ~l:Jdată.};n'1ilUkti frumoa~le b:a:..'lme ll'le 
l ' A ' I v 

popo.ru; 111 se l!fl~'(ip ..a~a, :}1 ('("('l\('e vreau !';fi' ""P'll1 

D"te ~!e\'ea tLn ,hasm, f'aei ~n ici'Jlcliată fiCC'H>a teatru lui 
rUIlJil.nC'~c nu va maiputeil a.;\'e!a înjghobarea clim 
timpUl] ciind "\l«\!1ol'C\"'{'u ~\. Jrl'Ontat .. Moartea ci
~illi",' ' 

Enm ltlătll'l'i d'(" el: l'('g-FeTii'flll Rakl<nid, Sto
rin, M<trioora VOiculescu,M,. Ventura, soţ:ii Bu~ 
l.md)·3 !;Ii a~tii. Pe vreme.l aceea Ee. jucaU' <cu furie 
piC'.'<C'l.e lu.i BatJai1il'(> '1,'1 altpl"llifl.tie ('u teatrul Bel" 
,st<:'lnia,Tl, Tll1 acele VJ"cn11l1'i fel'inite, OU0tu'("ştcnii 
an ,'il/mt ,inteqn'etate ~ ('um nu \'01' UHilLi yed0:l. 
yre-odntli: Yă'pai'a", "Jfa'l'şul NllI~ţ;iI.:'l,r', ,)1 YliCl,ră
,2:Mtita". ,Flntul'('-de noapte', ~R('all!da1l1il, Cobit 
el in t1lo]'i, iŞl 00 \l'n tril::'11et în a<'e"t teatru !(le iln
·tri.a-n llşnal'll, pică l'cpre"l.entaT('ia ll,ne,i ijlie,"€itll
li(\lH' .. Jfoal'ff'G rivilă", în ea re ~ oe.am în acea 
.ep<)('R ~ marele XO'H,lli !l'vea '" (,1''C<1·\.Îe df'!'Rvfm'
;:ită, 

C'uno.."l'ătol'Î,i (le tpij1 1'11, dărl(~a\1 '(Tii,n umrJ'i, ,lI' 
<>fll'f'r'e •• Moal'tf'll ,ejdlif' dizlItă în F'.f.rcinătaJe, 1111 

a pntut h'nli fle('~t 'l'('lliJ'tă Vl'('.nw, dh'i lnt~l'prl'tii 
1lnui tf'atl'll (le ~lm('i'11Il11!>.e g-ă,~rum ('U greutate, şi 
În ('nul rl·e fatil, 1b 1l111p"{'11 văzut fizj('('o,tt:> mI 
,r]<l\'('r!f'f\ llH'nţinrl'p;\ 1111111 1'01 ittilt. (le ("A)lvi'll'';iit()l', 

T'i'(·mie1'l1 îl1'~iî il f[)~t 1I1la ,dilltn.rC1D 1ll1'ai f('ri
('i tr . -,;,i (\i'llP tl'ăjil h Bnru 1'0';'! j în af'Ca nemr, 
_. ,i W';)']ltf':1. rn·e!l1(l1·:lhihi 'Ţll"('miel'e l'a prillis p(I 
h .. Tera"ă" l'a ziîl"it Tl'f' 1rann1p:-'II'1l UJ"\'Îl,Il,o s(,:1rilr 
T"l'll<:eÎ În ',wbmatitmile ]wiE'M'nil{)l', -cari îi 'Snr
hiltnl'f'a 1\ "lli'·(>r'~lll. TIin rt"'f'a ",ea~'iÎ :\f allf)ln~el1 şi·~ 
sni" CII ('{'le Im.li ;sÎn.r'C'l"p :l.1lhl17.:e- al'e unei săli 
8trhipFllr r"f''t '111"i ,m:\I'O illtf']'prf'l~ll'{" ('1} ('I.aJ"{' a 
fii,'nt " 1n~1!di !"{'ri{'. 

.. ,lfr,r! rfpl/ ri I,i l/i" a f( ,,::.t yă::mtăoe 111 t.rp:l2"il 
1l1'oYÎn'ril' (hwnÎ·d :(l(' nrtiî flf""ănîrRită ,qj ~l"tiizi 
~'f-('n"'tă f«ri'l"'irp i-Il {""t natii ~ prilItn.J' pj.('ilt.lll:j 
--- ~i1 fi [!Il:str si A l'a,(ll11. 

Ţ.~q(> 'I1n 011:("('(>,< 1111 rn1l1U 11['''1'' piîp; 111" 1'('le :\('i. 
"elli yiiZ:l11fl l1 .l pC' '\fnll"k~l'll ]n .. '\r'~"ll't.f':'l ('ivi1:!" 
i-~ l'r'r'nl1CJ~rllt "1l11f'rinrit~tefl, şi un >!'.11:0C',c!l mOf]l· 
+'11. t'~tc (;('1 mili ll'n'll llH'rn il" "ijT.ut, Tmm;l; 
.\ j':H!1nj i siîno\'('rlr':F ':1. ril (1.1(':1 11nwnt'i 8IN'('o..:.(',]e 

l'(ln';lll('~ti ]p '>unj ill:1iff'l'f'ntf'. dl'].a <['ele 'm"I1-
(11111r 1111 F'.f' n.r :1htillP. Al. Np"'lIl'n 

'en II]' • 7 

Lur.rările Com;siei Constitutionale. 
BUCURESTI. - In şedinta sa de 'ieri comisia 

constitutioflală a hotărît să se înSCrie În proecfllt 
de constitutie, prinCil)iul ca naturaJizăt:le să fie 
frtcut~ de puterea execut:vil, nu de Parlament. 
De ~s('menca, tot putere;a ex,cclItivă va recunoa~te 
calitat.ea de .. cctătcJn român", acelor conn:ltiO
n~l]'l:, c(Iri triicsc în ahru de granitele tării . 

După Imuri di~cutillni, la cari ,aU particit)[lt 
dnii': ?:cncral Conshntinesctl, TOanite<;cu ,Dis
SCSClI. Artărean11. etc.. comisia a IwtărÎt să se 
tr;~,~lcă în proeduţ de consmuţ;e ::lI guvcmului 
desfiintarea pentru ht cllpr{nsu.l rezatuhli a tutu' 
rol' titlurilor de nnb~etă. 

S'a IUrat în dis'Cutie ::1llO[ chestiunea arestului 
prcvcntfv.l,uând cuvântule<p':~o()pU~ Varfolomei. 
j;1;cncra! Constantinescu şi iministrul p'[orCSC1t. 

Com:siunea În urmă a hotărît să se menUnă 
a['n~atul dfn vechiul text, care prevede ne.cesita
t"~a nlluj mnnc:lat judcdtorcsc În materte de are
stare. cu atUogirea, că sunt oprite perchizititmile 
abmj've, 

n, ministru COll'!oif,antinc.sCll a nroPlIs ca ~lî se 
tină câte: dDU{l !Icd int(' ŢJC zi, întnrcât ~\lvernul a 
hotărit, c:a în Dr1m1' şedinţă ;:t Parlamentului. dună 
sărh!'itDri , să dCOlJll.ă procchrl de Consf.tuţie, spre 
a fi studiat si discutat. . ....... 'O •• ~.." .. ..... ... -
Reorganizar~a< armafciI italiene, 
.; ROMk ....... '·Ierl după .amia~·! ,do Mugsolint a 

avut o lungă intrevedere cu genera.1'Ul1! Diaz, mini
strul . de războiu cu care a eX'amtna1: amănuntit 
toate problemele l)rivitoare la armată, Amhii au 
retcunQscutn~esltate.a de a se fixa la 18 luni ter
menul serviciului Im;qjta'rllll contingentului ;;e va 
fi chemat sub arme la 15 Iariuatie; au mai ad.1pia t 

ş; o serie de măsuri cu privire l>a Încadrarea $: 
arm;l'mentul trupelor, măsuri mcnite să adud ar
mata: italiană J.a dcsvoltarea ei compllectă.Rezul· 
tatal a-eestei consfătu:ri va fi adus de gener.tl~li 
Diaz 1,3, cUl1oş~:nţa c()nsiJiulu i de miniştri, iÎl ~e' 
d i Il t a vii toa re. pen tru aprobare. 

c 

va 



-
. Chemări neînţelf/.se. 
(Î.ll:1i min.ge cum li nin~ 
11 ziua c{':\ tli n tâ i 
ru fulgi ale vată d'in balld:ad u 1 
rn\;\inlui rănit î'u vins.. 1. 

! .~ 

ii prin.d in \lIIână ~i oi plân~ 
_ Un p'k1u80t lW...e fără glas -
~ dn;cl la 'Pi-eptll'l nl€ll.l îoi strân.g·, 
[k,ar)'liiCrVt1la l{'·a mai l'amas. 

. !\ .\ ~!'. 

rri\:inlă dider~a .lor'3! n nori 

In .. i'll. 't~k~i -oe ~'O" t_. J .. :adlli("'C!,,,:,, 
i "l!r011.CU-\S rec!, ea -sunt Uşorl .... 
j.i vezi ·căzlÎ.n·d ... ('a l'lă se culll1e. 

~1;n:Înt\Ll e.in9,'lu'r i-a 'nteles, 

[

iiiii ,,1 ~'unoarşte pe rănit.! 
':'derea ·lor, :ltiit de .mlllt ra ",hinnit 
n·:!dl1,eerde-amim·t<', . 

tu ,tawJl nnei nopti. ('Il el la ;;fat 
~1 . !Ilbătrîlll it! . 

fJT:1 n ingf' ('li Jn (\ n 1 n~ 

n !.iua ~'aadintâi. 
fulgi dl~ ,"ată c\:'i n hallj(bj Il 1 

Id i 1l·111,i l' ăn il. în vi 11<> •••• 

:îr 1I(,j ill fuga d'lI'pli viaţă. 
.. ':1 -imtill] moartea, tm!lll o ('lÎ'pă, 
'j:H (,pt·iet în fată. 

tiunea pen1ru construirea 
şcolilor primare 

va începe încă înainfe de sărbătorile 
Crăciunului. 

'"0J1.ferlinţă d(· mare importa.nţ.a a anIt 10(' 
prt>fcet.u t'a .i Ildeţ.uhli, 

rf·ff'ft.nl jllrletu1llli .d. il1;,;pEletor general 1. 
K~SCU el COll'\'o;:at pel1tru ieri di!1lincaţii pe 
I,n:lllprdol'i irhn jl1ldr'ţ, i'n "f'lrl'PI'{\'l îlH~epe]-i i 
nll Pl'Jl tru ('(mst'rnireade c.1ăd.j rit 1)(1n h-'ll, 
e Ţ,riJlJ;lro in eOlllllnple llnde ruec"to lip;:.('S(', 
.'ar,troa lrpclora, ea re 1111 corespnnr] ncyoilor 
1,;,n:îlltwlni Jll'j'lIiar. La lN'0<l!,;tă ronfC'!l'Î.n,ţ:l a 
r,;tri(' i;'i l'('\'lwntl [.~colar rI. 1. '1roJdOYilll. 
Il 'nspector g-cncral Georgescu În cuvt\n
. ~,l ar!rrl'l}f.ă primpl'E'tol'ilor a ariHatmUll,c[t 
1(1.:1'\' in ]'0!':\1:lt.arn1f' 'ci, ~'(' ~'a {lr,~fă,.;m·at în 

('rul n,ehinhl'i Rc!tatppntl'll rid[':'a:l'(\R eul· 
l:i. a ţ:i:rii'nimei, ·(,oll"t]·n.ÎITMlu.se 'şcoli pri
. In tu.:\ te eOl1l'u.nelc, 

)î~ eiiTLl' i~n ii d(' ;;.eoa te In-i'HI.a 1"'0. ele ('i'd c 'e 
In \"('('b111'1 Regat, s'au tenl1linat. cladirile 

u 2000, iar pentru 1700 sunt în lucrare. 

1 R(·(':a-"l:t. mt~l'e 0'pp]:ă {'n,]tll.raH, s'a 111·făptuit 
'~lntr'I?U,\t 1l1111p h('!lleV{)le ale popu 1aţiai, Car(' 
{el\}) Import.anţa .mrure a ş~lelor. 
Statul În a<:tua1a situatie uea fi l1lanciară nu 

!~ m'Port-a {'hcltllelile împretl'llate t~u <'Olbt.l'ui
~1:1or îprri,m1aro. cheo:;tiu,ne oare lm poate 
anata fără a nu ,aduce o ineparabi1ă daună 

l'eEUhLi -cu,It'll'ral ,a,l ţ.ă.rii. 

Av:"n~'U-so ~n v~d'O]'(" rpzultat~~le .din "erhi1l1 
,al. ;;'il lu,at i01itiati\'a ea f'ă S(, pOl"l1eruseă o 

1IIC .'<Îmihu·ă .şi în t.el'itol'ul Al'doolnJui. 
. In.~~t .soop la conf1eN'.n,till. ti1.lUt~1 ieri pl'Î,m

Ofn. a,u priln1it ins1ll"1.IJCţ,iuni pentl'U for.ma.rea 
c~mltete ŞlCoI'~r~ ~n toate c?,munel'e,. d:!.l ~re 

, a('e pa.l'te t.o.ţt l1l-teleetlluJn: preoti, mvaţă
l' ~tari comun a,l i, pl'imarişi ,tal'a'll.i. Co
Nele (\('sste vor îngrij i de <'Oilect:area sumelor 

,o.at(' "PPlltl'u I{'()nl~t.l'llir('Il c1Jid'i'ril()r ~1i]or 
are, 

n afa.ri. dlc conccte s',a decis, ca să se Încaseze 
~JCazl,,!- liherării diferitelor atttorfaa.ţil În mte
VQI~~~clflare a paşa!poa1':elor, et~., 0, taxă ,be-

. Lucr:irile comiictelor 'vor incepe încă înainte 
~arbar{)rile Cr~\cill1mlui, .astfel ca pe prim,lvară 
~~ POat~ incepe -construirea c,nădirilor. ' 
~ n atara de ohestiul1'ca şcoaleJ.or pri:11an~, d. 
1COfte,s.;:u, a dat instructiuni pr.jmpretori10r 
ace·);ia ~a-şi dea t()tco~ursur la IllCrările de 

SOLIDARITATEA 

cxpr<}J)icyc, .Jstfcl ca od.ata cu s:'trbătorile Pa,?le
lor S{l se poată face ~Jnproprietări·rte, 

COl1lStat'În,du-sc. că exploatarea padur!lor se 
faCe în cea mai mare varle a judjctll'lu: în mdJ 
iraţion~'l. d, inspector g.cnerall Geor).>:CSCU a 
dispus ca primpretorij să ia m;lsuri ca să se iacă 
~ exploatare raţ.'onală a păJur~l{)r, 

. In ce priveste expl{)atare~ piidur~ior primpre
tor~ .:-itl fosti'l1s~ruiti ca. să autorizeze exp!oatăn 
de păduv: cu preferinta ţăral1~lor. .. JIIt" .. eel eR a' ..... ' . 

INFORMA ŢIVNI. 
Ma. re le actor iJnN' },fA NOLESOU a 80Sit rl.a 

A rad, unrl(' 1'0. a părro a,<;tă.~e.fll:ă. p" .~CP'l1a Tea. 
trulu i Oră.şe.nesc, în "M (.I,.l't,,'f ci·vilă", 

. $ 
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A V·a Şezătoare' Culturala. 
. Duminecă la .3\ Decemvri.e Ora 5 d. m. va 

ave:! b..: a V-a. Şezătoare Culturală cu următOrul. 
program: 

"Vis ~: luptă" conferinta dlui DrOCUIGr Or. 
l)(}bro"ici , 

Chopoin Po;loniase ş: Uvertura din Şezătoar~a !ui 

Bredi ce"llll, executate la pian de dşoara O. Luca. 
A!~i de operă cântate de dşoara Livia Vătia

nu cu acompani.a:lllcntul la pian al dhti diri~inte 

C~~ănYi. 

Informatti literare ~i recitatiuni de d, prof.. 
Şt. Cju.ceat1u. 
....... -.t .. , .... ., .. 
J. cUn/vers/tatea ' PopuJară.n .Comitetul set'bărilor din Paris a decis ca anul 

acesta, re~inele Carnavalu.!ui şi. regina reginelo!" 
să nu mai fie aleSle pentru frumsetea lor corte~iile Luni, 1 Talnliarj~ 1923., :) 
şi splendori1e llll vor mai r: nentru fetel!!'! fruITIoa- 1>1~' 1> 1" . .,. - . 1'. ITllfi'§ ~ IŞI rrl (/III' ,nfnia prl'll'gl'l'l' 
se. Anul acesta Parisu.l nu va. s~lrbflto-ri frumse'.e:l, 
ci fete.le merituoase cari au ec,!ipsat gloria' suror:\- dnjJ!'t· .. {O!·U/lUPf! lil/1 1,ii l'oIiHÎne.,ti şi i.~tf}l'i('ld 
lor lor feri..:ite, Pari,sul vrea să Încullunc meritul r7('.~rultlÎl·ii ci IJ/tl/ă (a anII] Fior/' .. ia./' taI .IV/c. 
mlll\":3, virtuţl]e. In rolul hflzâit.flr al atelierc 1nr. I 1I1(1;/u Î.~i L'O (·/ml.illllll ('ursl/.t: Pili {l/mN! uo.dP
magazinelor, admillistratln('l1r Şf biurourlor Pari- I I'iilo/', 
sul V3' 611ta -- după l~XPI'CSia deja consacrată ... i ... .- ~ , ee OiWZ .... ' te' 1 

"albl'nc.'e", I 
De ne acum c.andidatele au fost învltate să - Ş"T I Rfv'-l' B-A.Ţ~-A ·l;-t7' 

se prezinte ia pr:im[ld. Se: VOr a.Jc:2:C câte una din 
fiecare ·circl1l1lscripVe: 20 în total. Fiecare alhin:î I Repertoriul săptămânil.· , 
\'a primi un pl"cm'u de ;~O()O fpllci. T<c.Q.'i na alcasit v' 

I 
. Il1cri. Sârnhi\tă şi Dumtn'Ccă seara se va r:.~-

a a.hinclor va pr;m' 40,[lOO, iar 2 d(}mlli~oarc d\.~ pn:;:ellt:l .. Clntec.ui inşah'i opereta" cu text de 
onoare vor primi cftte 10.000 fi ee an\.'. fvLhail t:rdc;I~.-i ş.i 111\17-!':;t de Franc::-;c Nculnan: 

• In rolurile pr~n.cil)(.llc I. Barics, M. Bal"oos, 
N'-sc cumuilidi: Mini~tcrlll de îinante a luat B. fhl{)g-h. E. Scb\:stycn şi C. tlusz<ir reprezellta-

m~lsllIf ca în cazul dnd pentru cOIl:,umatiune in fa va fi CGlllPllS:I de D, lacobi! •. iar orhestr:l. de 
rcstluralltc, cofot;lrii, ber[lrii. cafenele sau bodc- maieslrul P. Gl'llert. 
gc din ()ra~e nl1 sc:l.ibcreaz?t adevcrinh"l de P!,lt;[ Ll llo:!ptca (',~ Silv~"tru se Va reIJrezenta 
S1i 1l clj"]~k1c °dcPlat,'t oii..:i~!iz·l!e. ce CXPlf1:1htod di:-tra.:th:t Jlie:.c( .. Ornheu in iad". 

sunt datori~să tina, S[l se Pll1l[l în contraventie nl1 ... IA','.· .. I ... \ ee IA A ce 
numai patronii. ci şI: chelnerii sali persoll::.'ul de 
se[\"citl c"re s'ar face \'ino\'at de această c<l]'::Clre 
dc lege, 

• , 
rin frllillto." dar elp ('dicillll !lC>lll.t'll ,;,!',dal'i (' 

eal'tea nUl! '[llpiil'l1lii: }'u(i fi om d"I,liH lii.,..l ",1 
fii C1'Pş/in? de S.~rl'helIinti. Pr{'ţlll lE·i ~l). 111 
Ar:ud ,le '\:ânzal'c la .Lihdria. "Conc"ilJl'rlia·'. 

• 
In confnym' ta te cu ad re~a Minisieru lui C()

mcrtului şi Inuustriei, Call1C{',3. de C{)merţ şi In
dustr ie;'ldl1..:e la CUllOşlintil. ca în l1ln i le Mai~' 
[linie 1923 .~I~ va lnca la Bar.celona o cxpozitillnc 
il1tern<~tională si târg de mostre în stil mare, la 
care sunt învit1ti a Participa reprezentanti"' co
Jn.2rc.iului şi in,dustriel r01l1;'inc. In caz că cineva 
doreşte a, partidpa Ja aceasUl expozitie ':'-Î' tJ.rg, 
este rUgat S{1 se prezinte la Camera de Comert 
$i Industrie între orele 9-14. .. 

Conform d:.spozitiet mi ri'srru','uL in.t.srucţilll1~], 
Dumjnecă" 31 Deccmvric So;; va ofjci,a un parastas 
în memorta lur Spiru Harct fost ministru şi re
formator .a·1 Învăt{tmrll1tu!ui din vechiul regat. Iti 
ton te şco1i!e seCUTl da re se VOr tinea în il\:castă 
zi discursuri de cr:mcrnorare. 

• 
A"A/SER nORAXe indisprnsalli7 111 Ol'l(''' 

('asă. 

• 

In chestia incidentului dela balul !,Hiikoach" 
Am J)jlbJicat în lTllmarul nostru de ieri o în

l:i1l1p'll~lr,: a !Yr. Cluhulu< sportiv ,HaK~)ach" 1<1 
cele ~.:r;'c dl: lwi reiati\' la incidcntul dda balul, 
"Hakc:,;:.L· din 5:Ul:hilta tr('cut~L . 

L:.t~lm a·..:t,Cll !:.' .... cl:rc de ucdaratia sus lIum:
tult~: club ..::a llU arC Clilloştinţtu sa se fi manifcst.at 
osti'l fati de Români acolo, . 

IIlÎorm;;tia noastr;l se refcd la o sca'ma de In
divizi. de ale C{ll-or ne.socotinte nu poate fi fă
Cllt~1 rC=>lloJ1zabiIă sod·'..'tatea eVl'l~iască Satt Direc
tia Clubnlui sportiv "Hakoach", 

eAVP V.... c'". 
BURSA. 

ziH~ICti. 29 Decl'l!llvric ... ,,- Berlill 007, New-York 
52775. Londra 2449, Paris ;iRaO, Milano 266250, Praga 
1650, Budapesta 21i5, Aluarn 140. Bucureşti alO, Var
şovia 00.3. Viena 00075, COroane stampilate 00076. 

HUCURr:ŞTI. 29 Decemvrie. - Paris 121R, Lon
dra x2350. Ncw-YDrk 178, Italia $.96. Ziirich 3375. Pra~a 
545, Viena 2;:;50. Berlin 245, Budapesta 760, -- Valute: 
l\\arci 245. leva lIO, hmti sterlini 800, franci francezi 
1270, franci clycticni 32. lire italiene 860, drahme ~.'iO, 

dinari 2. dolari 175. napoleoni 618, coroane austriacc 
28, coroane maghiare 750, socol 525, mărci poloneze 100. 

x ('('1 mai i('ftini,~vor de rump,ll'rd ar/ieli a.e 
paI'fumerie ('str: Droqhr.ria ŞARPRLg, g/Igrll i 

I~al' şi {'fomp. . 

ARAD. 29 Decemvrie, - Valute: Dolari 175, mărci 
0.03, srcoI 5.25, uinari 2. franci fram:ezi 12.70, coro':me 
ll1ll>!are 0.0750, - Plăti: Budapesta 13.50, Viena .~90, 

Berlin 0.0250, Praga 5,35 . 
Leul la Paris 8, 

.. 

Profesor de limbi 
streine predă france
za, germana, engleza 
şi româna, uşor, rc
pede şi corect pt În
cepători şi avansClţi, 
literatura şi coresp. 
comercială. 

Str. eminescu No. 9. 
et 11 (f.. Decil~ f.-u.) 

t 

CINEMA. 
i )L\rmLAI~E,idr~inii'îu t adf>, în 29,30 şi 
: .'i1 Det'!"Ill'\'fie î'n .. \POLLO. },bdelaine vrea să 
1 "8 sinncidă, pe-ntru'('ă rnşeB8rt.ă de artistuJ. Bobard 

1

· trchne. să f«'al~ didJ.aint(>,a 1H'Otootorn,l'\l1 ei -Il! ba· 
J"onllh'l Warwlhlc. O scapă iIllSii ooa 'It! ~he, 

1 ca'N' nea să o apliee tu YalliQtenl său, N'll lpri-

I
I :n{\~t{'. ?J merge la: teatru~ unde află <"ă ea, e -rerta 

r:ontplHl M~nehmron, daT ·a:eest.a 11'1.1 o pnrrlleşt.e, 
ei ii trÎ'mite ~âtcva R'llt,e.de frAMi, lşi propune ~ă 
se rflzlm1Hl. Aro~tenitol"l\l oorut-elwi :face olJu.oştintă 
l'U ea şi î~i !H'a:dă toată a.vere.a. In urmă vi'l1e şi 
(,nn tr>h', ,~arc a aflat, eil soţia .sa di'lltâitu'alma 
:\L1rldainC'i a f(l~t OilE-sta, jnRă n:U pot ~..o.n,'el1i) 

== 
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~;~~ ________________________ " __ ~ ________ ~~~~~T~E~-A~------._II------~----~S_âl-11_b:_:(.~~,_~_O_I_)C_C_Cl_~\;" ~ 
~011td(> moare. AeuJI1 }ladelaiJle n'e~'l' ",ă pIpee 
în altă lume, ~ă(~j Plf\rdc de n011 pe ,baremul W;IT. 

wille. I'nsă 1'11 momentul (lin lll'lnă a'C(>..",ta "ti ne 
şi iertând toate, ia de sotie pe Ma'delainc. 

HEVOLCPA DOI CELOR. oomodie în 4 
ante, in 29-30-31 De<-.emvrie in URAXIA. 
blt r'Q CVJl11Fllă din d('părtat.a ;'plXl\'in tă e>3te a,le· 
,g'1)r(l ,de primar. Int,rc oollldii,da:ti "e află $i un ,mij
loeitOl' de doice, oo.ri cu ~U'Ta lor spartă 'a'1eg pe 
st,ăptl.'ll nI lor de primar. EstIC lHta din ('.('le mai 
aJll1UZ:1<11te !Comedii, ul1dB stăpâ.ne.şt.e râ,;nJ năpă
dit De la'el'imile buuei v(li, disiH·;l."ţlie mai plli
~Ilta .d(X'ât 003 <lin g'erile acc'>."te abia mai 'ptlJteun 
găsi. 

Redactor respOTIsoabiJ: LAURENTIU LUCA. 
Cenzurat: Dr. MAGER. 

I 

... ~~~ .. ~.~~~ ;;. :~:::::: ~~~~~=~~ =::: :::::::: :::::::::: :::::::::::::~ 
.111 -1 

!~ Gal~tnel~ l'lillai i! 
•• -III .. .. 
:: Atelier de reparat maşini de scris. Depozit de ma- H 
ii şini de scris ncui ~i vechi, t.Uelul de accesorii şi :: 
is părlj construclive. CurAtă şi line tn 1 unii stare ma- 5; •• ,..1 :t 
:: şini de sc,is. Arad, Str. Me!ianu tf· Forray) Ga-131 Si 
•• If' 

::::::::::;i;;;.:::::::::::::::::=::';'-:;:;;;;;~~~:~~···:::::::::::::::: 
___ ~ ____ Ii:i: __ .... _____ -:, 

S'a deschis prăvălia de coloniale 
şi delicatesse a lui Oa144 

losil Calior :: Crad 
Str. Brancoviciu (fost Lâzâr V.) 3. 

---------------; ~Y"~~~~..z-f~~~,;::L_~~~~i~~~~~~:~E::.ţ~~~ 

I --<~~.~----~--~~.~-_.-----Instalări de lumină electrIcă şi gaz 
intreprinde pe lângi preturi ieftine 

Iosif~ Vuchetich 
> 

Piata Ştefan cel Mare 1 (f. Bela·ter) 1 

Banca lIoyd şi Soc. Gomerciala P. Al 
Sun,rsela Arad 
Str. Eminescu 2. !3a126 _.,. L_ _ _______ ...... ~ ....... 

~~~~#~*;!.!,~&~ 

Să te aprovizionezi pe crăci 
coloniale şi delicatesse deja 

NIGOLIU BIRKENHĂ 
Str. Eminescu 

S'a început târ-
gui mare de 

Ct-ăciun unde se 
află mare asor
timent de ob
iecte pt. deco
ruri şi pt. folo~ 
sintâ şi se pot 
cumpara cu 
preturile cele ' 
mai ieftine. 

Mauriţiu 
prăvălie de sticlă, porce 
- şi cadre de tablouri. 
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ATENTIUNE! (~.G~.e~~~ge@QI~e.e.e.e ••• e ••. _. __ ._~o,... ~ 

Mai bine şi ma i ieftin numai I SAMUIl W EI S Z B ERe E R SUCCESOR : ~g:':'u; 0' ;: 

la ,1I4dria".. Arad, Bulevar~ul Regina Maria 5. We-146 ti ţOTi, ca în tOl! al 
.; 1 «1 Stab~liment pentr~ f,ierberea ţulcil şi. a rachiulu!: .. i':fe~: ela I gl 

putem cumpăra ştofe şi ciorapi 1 5 . fabrica de ro'!! ŞI hch.eur. - . Proprietar de Vlt, .. publicate şi S( 
pentru femei bărbati şi copii. 00J27. :.: ŞI engrosist de ~IOUrJ. • :-:. al 

I 
~ FOlilln.t î.n anul li}U~~7. Tel., 6.51. A.llresa telegrnflc.A: l'rEISZREIWER.AIL\D. ., ,SOLIDARI · Strada Bratianu 2. (fost Weitzer.) ~ o 

o:-__________________ ~ ee~'e.efJee~@.lee~e~~e~~e~~9.~ .... -.... Îl 

------------------------------------------1 n 'C d · d ..,. · . I reticule, portofele pieptene şi I 
'1 .. " DUri ·8 cr. !lcu~n ~I 'lnu' nO~1 totfetul de ()biede de toiletă a il "u ,,~aI _ [il ~ U U cu preturile cele mai .ltftme • 

RftQrCO~QS' ~ F 
".v.,,~ li lIij No.6 H 

fi 

• 

:,......---------------------------,;: · ~ i . "VICTORIA" l · ~ 5 INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
e CENTRALA.: _A.R~"-D (ROJIANIA.). 
• • • • • -• • -• • • • • • • • • • • • • • • • -• 

SUCURSALE: IN CHIŞINEU. ŞIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 

IN CASELE PROPRII. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000000 Let, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNI.. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 

• 

: A.cordă: Imprumuturi cambiale. • 
: "hipotecare. : 
: "de lombard (pe gaj de efecte). : 
: financiază intreprinderi industrialet comerciale şi : 
: agricole. : 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari t Mărci t : 

; . Lire, franci şi alte valute). : 
: Primeşte depuneri spre ftuctificare pe libele şi în : 
: cont curent ' : 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : 
: inmanuare partidelor în Ţară. : 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : 
~ cerile emigrantilor. : 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : '1 

: Ţară şi străinătate. : 
: : ! • • •.••••• _ ..... ~.q.m ..... _ ... _ ... ~.a ........ ____ ._ .•• _ •. _ 

•••••••• •• •• .- .. : (1\ ,. • • • • 
~ I .. .-.. .-., .. -

• 

SE PRIM.ESC CU PR~~ŢURIL 
CELE MAI AVANTAJOASE L 

SOLIDARITATE 
ARAD, STRADA ROllANULUI 
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