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'" _ .. . aoo lei 

;'" twm. an. 150 Lei 
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• 
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-- ZIAR IND EPEN O ENT 

• 

Pactul ,fundamenfal. I ÎnSCIIllI{ltatcJ, înf{~ptllirii c'. deasupra ituturnr 
i1ltoreselm p':nt;'clIiare şi ~ mai aies-- a ltl

h:reselor de orice partid, , 
Din lungul şir al eveniment'dor, (.:ar: in-

PrccoJllzând - prin'inseillll~natca ei 
,'o v;':q[t cO'l1mn{t de patru ani. sunt mt.:nite 
J cimenta de prewfndeJll sufletul românesc. llC',_' .. si-:atcJ, de a o realiza În înţelegere co-

murt[tşi prir:! cOin;tribuţia tuturor factow;'!or 
,'el mai îwemllat vapt se petre.::c ,acum În par-

de,;emnaţi În viaţa J1oastr~t puhlidt, C·JIl,stla
"amentu! t~lrii, 

Prc;,:entarca s.pre votare in' Camera,' a tam cu, durere, cA reaLt!3.tca, meschinrl, ponlt.c, 
onstituţiet nOlli, care Via Îmbr[Kl1 În hai'nă în orice caz IcritPi.:a.hiJă, la creiat În jurul ei, 

: lemnă şi pernru totdeauna V1iaţa, ne:ul1ului o atmosfclf[\ grea, - Şi 1.11 loc ca, prj,ntr'o în
. ,nstru! are o deoseb;t[l semnificaţie. te!eg(·re comună, şi 'plinâ qe grija vHmul,ui. 

In rândul i:ntâi, fiielddtlcgea legtloIJ', buz[t să se dea o con:stiltuţ~e, i3şa cum o rc-clama 
vieţii publ!ke şi regula/luare'a raportllrikx importanţa ei: o sinteza darrl a sufletului na-

'irincipale d':ntre stat $1 particu.Jari, dinrre I3.U- 1 tional. ca este t~al1sfonnată Într'o minge de 

:oritătile puM:lce 'şi stabilind norme'le de con' I jl~C~lr:~: C:lr~, s~r.vClşte unui joc 'c<!lpricios al 
Jllită şi de lTlundi, ea e~tcchcm:l.'tă sa Îndi~um0 Pd,tIJl1CI Ol~el1~ştl. . 
, ~ VI" t . le tI' Ne oprim 111 reflex1l1e noastre, 'care nc-'ar 

il carnlUtasca. sClco.e ll1a,n e, v IZ1'ţn ota li tP ." 
. duce la aceleaşI cltl1'statârtcar,j ÎŞI a,v0Ju 3Ctll 

fG!11,l n. 
Di,n aceasUl Î1F"Cmll~ttate de-o deost;hit~l 

:ustific~l grijlalmastr~i,ce trebue S[l urm[lrt:a-

, lea întrunire<L ei. fiindcă pot'rivit ;carackru
iui S~tU general şi pr::'llcipiilor fundamenta ic, 
~ en:unţa, consl~i'tllţia, tarii trehuc si\ fIe îm
hraţişat{t de toţi fador1i, şi :cu aceeaşi COIl

I.'ingete de a crea o operă pe1rmanC'ntfl şi il1-

, Qc<;tructibilă. 
In sfârşilt, dUp[1 Încoronare, actul vO't:u'ii 

~lîei conSltituţli )}cntru întreaga ,t,{ră ş: pr i-

'riJld Întotalitatoa ''''~l neamul H;~llânes:.:', ~OI1-
i 'iinteşte pentru veci şi solemn Unirea. • 

Din acest Întreit PU[JL~[ de vedere vorb:I1d 

,despre noua cO'nstituţ1e, rididun spiritul şi 

o VIAŢĂ. 
Vei avea Oare vreme şi r;ibdare s.1. citeşti 

, ~;Illii la sf,lrşit po!ilog,hia mea'? I.at~l ce m~i întreb, 
~xmlrîl1du-lml s[Hi Înşir aici, aşa cum mj-.or vCl1i 

, lub conde.iu, Întânl])Hirille !)rin can,: am trec,ut, şi 
I ~ri m'au hlcut, în cele din urmă. să mă 'nchid 
: ;Ientru totde-aull<l in a'cest cDlţ de hUTIC retras $\ 
• ,'inişti t. 
I 
I $: ,rn{l mai Întreh îndl - a,dic;L tc'ntrcb pc 
: ; ha: p,entru ce ţineai asa de mult s{t cunoşti viata 
~ ]Iea? F:ra curiozitatea \acom[l Si lleastâmp~lrată 
1· ,scriito!"Lllui cari cau,tă pretutindenea sub:edc?". • • \lU un s.CIl,tirm''11t mai de:icat, de sÎlnpatjf.!, de 
~ ~()ml)[ltimirl;' :!1'20t1stientll, te făcea să bănueşti • s{i 
I 1rcsimt! di partea m;;a de suferintă IPC hnnu1' a
I 
I Iia a fost mai deosebită dedt a altor ,i cii. ia fun-
: • "iLI vietii mele s'au IClsat aminfri de a;;c!ea, cari 
• ' 'l'au nevoe Sil fie pu~'C în poezii s.a,u Îl1 romanc, • • 'lentru a ])lltea interesa şi misca pe cineva... A, 

al i ta tca 110[. cu ocazia Illcoronării. 
Nu vrem ~~l P:l CCmi!T1Crill1 i 1l~\ n nie i ~U' 

ve!nului. ni,ci opozifci, - Ne menţinem 'de

Parte de patimile politice. Dar - crcz,lndu
ne Srl rcprezeIlJ:hm,m,li:':'<.\lr prin ;'nt::nţiu1'i, Lin 
dram d;n idealizl11nl l1'\ţ:(}I1~d. ~imtiJ11', cii ceea 
ce se bec. ŞI' :aşa cum se face, nu este tO;':l11),i 

bine. (t. v.) 
•• , 'C s'I(' ..... ' , 

Măsuri în urma scăderii leului. 
BUCUI~EŞTJ. -- Ier[ a avut loc o ,~ol1ferintă 

la Ballca Natiollam În chestia. sdiderii leului, Al! 
luat parte la aceasta cOllferinţă şi ministrul de fi
nante d. Vintilă BrhtiallU şi guvernorul Biltlcii 
National'c, d. Oromului, S'a l;uat hotărîrea Ca să 
Se limiteze numărul băncilor cari seocllp~l cU afa
ceri d,~ devize şi .aceste afalCeri să fie supuse con
it'olul ni, 

frZ11l1 de optsprezece ani, câl1d m'am Întors 
Jela Paris, unde, tjnw de sase ani, cât am stat 
În cel mai S'::1.lmp pension, toate au contribuit să 
bcă din miile o P'·I!)llş.l, o fiintă ... artificială, fiî.ri\ 
cntuz:asm. Htră vOintti, f(lră niCj un sent.iment o
menesc, Peste. sllfktul meu cUrat şi sincer se a,ş
ternuse un alt suflet prefăcut, conventiona,l, străin 
de mine, care'mi !)()rUllce.acum să zâmbesc, CU111 

s:i'n...:hid din ochi. cum să sal'ut Şi ce să vorbesc. 
Pî'erdus~m accentul \imb:i român!':sti -- Îmi 

fiiceam o fală din asta --~ si prin nimic nu mai a
partill.cam ţ;lrii, În OJ,re m~i născusem, Si tata, !ji 
mama 'c uitau ;:it mine ca la o fijnţ.î supranatu
fUtlă, .căZ.U:ttl din cer: f.ram ~in.~u:rul lor c{)pil. Şi 
eram frumoasă., .. 0, c ,:t.şa de mu't d'e atunci. În 
efi t pot să-ti Sp!I\T aee~t h~:ru fără niei o jenă, 

: , li nu te-astePti kl, "r'o În trigă, !la cine ştie ce 
1, mm:i grozava si ~t1lotiollalltâ, Nu. nimic din ce poate I • : 'â-(i facă pănl1 m[icill'~ă nu mi-s'a întâmplat. In 

Tată .. meu - Un fecior de l)OP:l dela tară _. 
ajl1Jlsese, numai l)rin mU1lcalui, unul din cei mai 
dtlltati avocati din Bu'.::urestr. Câstiga între şa.i7..eci 
Şi optzeci de mii eLe lei l)e an. A lerR'3. mult. Ar fi 
putlH lface avere, In 3.'mi nthile merle Ill\l~l d(l 
decât cu gcanh la suhstloadi. f.ra ,l1lIa,re, voin:c. 
sângeros, 'CII nişte mâini de uriaş. si c'uJ1 mers 

• ':'iata mea s'a înt<împlat mai mult o dramă ... ce-
~ 'dma:lă. cum Îi ;(,cetj d-voa:-;tră, C dram~î. de ace-
: ea. cari Se prcllară si se desfflsurtt ÎlKeiul cu în-
• ;~tll:, ffidi pcripeUi z?:\lduitoarc, Hldi ucz\l()(lii~ 
: 11Snt tragic, Htră foc bengal Şi tromo1D la orhcs.
I :'a, o dramă de acelea, cari tc'nşcqlă zi 'ClI zi IJ}ân~l 
l' 
I :~ te (}stcncsc, te storc si te usucă, de-ajurH~j U11 • , ~()mcl1t, e ... ind te c.uprinde Spaimil, şi d~sgllshll de 
.: Imt'. dc tinc. de pJ'{mria ta viată. Ş·atu"ici ... dar 

'-ti }}()vest,e~ (mai hine. 

greoill -- vorhea insii asa de hlând si de linistit. 
şi nu sfu ce aer de sllfcrinţ{i, de sfială si de hu
niH:l te Împru muta a lunci figUl'J lUi aS1Jră şi ţ)Oso-

I !nnrWl de obiceiu, dHi cJeve!l!~a Sit111}atic~ şi inte
, 'rcsant lHlTTIa: dc'.:ât. Şi omul acesta puternic. Tă
! -Cl1t pentr\! n sii lupie ~i s:\ hirue. era aşa de s~ab 
! şi de 11-'5 În fata mamei. aŞa do:.: orheşte Sl~PIlS ca
, pritiilor ci. înc:H el n'a\'ca alt rol în .casă decât 

de a pro.::ura bani. Mama era delicată. ancmid\ 
şi b::Jlnă\':cioas::t. Originea ei ::rristocratidD făcea 
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Şedinta Camerii dela 31 Ianuarie. 
IW(TH E~Tr. - tIn r:;,{,d'i,nt~L ,(le ieri fi Camlc-

11'('i, (ll1pii c(';t:i'j'cn f<ll'lllan,uJ1ui, ifl.dr. Stern 'aldre
"oază o int(~l'pelatie llj'gentă î,n ('ho"tia hgitJil1,iiilor 
"t nicI ('11 i,.(>.<;-tâ, ('(' J'-El g"11\'e 1',lliuJl1li i'li jla ,eli '"'!lUZ i ţi ih· lJe

ee;::H-e ]1folltl"!linlătlll'llrea lrc1.e1or, 
1). l'A FI. 131' ,) OU iJ1lt,el'pel:(!ază it('.ee:k~i dle.<;, 

tilllH'. In ('1l'1':'\U!1 dil~l'nţiei ck·mlese 1Jl',.dlwe 'll1ial'c 
;r,glJll1ot. a,;t,ff'l (·ii p 1'("lŞO(jj.nJt;c"le ,,0 nxlo(! ne"oi t,~ă 
~ n,.; pPI1!d e lş()(liillţ a. 

Onpă l'or!{l,whild"I'Ha ~(~,lill:t\"i d. Hlljnr 'nmp ,iî 

;le ia ·('de llli,~i"'fly(111e ,,;al1K1ţ.i,nni eonll'a 'ag-lt,lt"1'Îlnr 
şi 't\LI'hn d'\,tnrj ](,1' 01'0 i noi. 

,n. ?\llmdl'c~n. :rlopnnatnl liIhe11al, 'lll'<lită ('[1 1"1':)

\'I~'ăl'i ilju fo:<t ~i dilll palrtOli ",tn!d011\i!.)}' ("~r('i. \ 

n. "\n,glH\lc":'{·ll. lIlinj"trnlin,;t'1'1wti{'i, l'ă"'PIH1-
zii11l1kt jllip1'lw]<li\ri, I<l.NlIu) d()\'dhnlrl <"n a~'l<"", di,~
poziţiil.!.' l11:de fle g:lli\'(:l'11 în ('h~j,.a ';u!'ibrij,l('I' 
·tndelIţqt i. ~Pll11C ~'ă R',1i11 lunt mă"lp'i I~'a î~l yii.
t,,1' S;\ 1111 "e mlli ]lt):ltă, rl'Opcta (w0nÎ:mpnft> "i1ll.i-
1:11'C' 'a('OlfJl\1 do twi. no~l'ară ('il nu Ycll anl' ..... pta 
.' n Il In .. !' lli' e1a,u;;;lus ~'. 

1). 11 ihahwhe pl'Ot('1:'.tnază Lmpntri\'a t\ilhl~' 
j'ă!,j],", 11(' ~t\'nr.1ă şi '~Pllll{', (',ă :K'(\,,,te '<1111 fn-:tlw'()
vo" ... te .oe ,gll Y{1l'll , (inY(l1'll\ll] - "p\l'l1C ,a. \[:hal}!
dH' ---- "rea "il eO:"l)l,.:tl(,ZC "itnnihl 0!'piatii })v,in 
:l!~:itaţiilp: "tml"'ll({ţ;ti ]lpnt,ru {';1 "ă trpa<,ă Pl'in (\1-

meră rC'fl)l'ma ('on,~ti tn\i('·i. 

Se Pj'(>dI[;l"D~,Q'Oll1(1t 'lnilN'. Dl'. TJnpll' '''trÎg';i 
dit.,!,» mi 11 j" t I'nl Y ă it,) iam 11: ,a;;a$.j Il ! 1 

PI·{\;.cdintple îl îmll'Ilmă hl Ul'ldi'11'e 'p,' -hl]'} 
tl1Pl1. 

n('.~i:thi,li'IN~lt-";(i lini':;.t,on., ]l1'L~d:lint,(ll(' ,UliUllţi'Î 
"11 îl va tl,illll'i,tc l~ (]1'. LlIill\~ ill'ninlB;\ Ir·,md,<;iei 
djsf'iplînrH,l'p'. . 

n. ~'hlila 1lll~îml {'1l\:mltl1:1 I"j)nn('. eli q)~l'l j'llnl 
tlil'il,ne.;:.(' {' ,~wpht IC'lf!l'{' yon"k "-ă p('."'(,niia~di in tl1\

l\itll'(', (1 n\,('1' 111111 \',a .'l;fhi '1I10~lnlitat(1a !1('ntl'l1 (n i'll\

] ,,-tl<,:'a tlll'hn.1·ă riIe. 

S~I se cr.'.:ad~1 nenorodtii in tovAraşia unui om Jin 
popor. Numai lips.a de aycre o s.cohorîse a~a de 
jos. Şi din aceastii umiljnta şi dcddere, vD:a aC\~m 
să se ridice prin mine. f.u eram chc'rnată să şterg 
pata, ce ea pusese pe per!;-amentLtl neamului şi 
să-i po[eesc dinnotl blawt1ul şters. "Da, da, An
geF.::o. tu trebue Srt jei un O ITI dl~ hnll~t familie, ca 
să te p()~tă face fericită" ... A. biatJ. lllul1lă,câte 
ha:uri a mai dat, şi pr:n câte baluri m'a mai tii rit .. 
În d(}rlll acelui "om de hun;\ fnmiJj,e" mcnit $li mă, 
facă fericită! 

Int[li am crezut. ~lt\idl illlama a crc7.ut. că-l 
l.!;ăsi:e Într'un mlltllna,;;!li sclivisit. rahitic si.::kl.
D:lUg, care purta monoclu, se !lumea Alfo!ls, şi 
rcpre,zinta ultima fază de degcnCfare a uneia din 
cele mai W.!Chi şi mai \:;J,rish)Cratice fam:!ii dil1' 
ta rti. Avea ceya Inara Ieşi perspectiva unei moşte
niri d::la Ull L11l0hiu internat Într'o cas~i de ne~ 
hltl1i. Puhlicase lin volum de versuri l)roaste în 
limha ira t1',~eza Si se bătuse de două ori în dueL 

! 
rar'că-~ văd. pipernicit, cu umerij ascutiti şi cu 
cflrarc la ceafă, .collduc,î.nd CU scă1<\I11Meri si ti-

I 
pe!.c de clovn, cadri1ur i \c şi cotili{'rtllele. şi cl'n 
"~tllld în dnd îl1t()rcându-~i fata spre mil1~ vdo-

I ri()s, şi priy:ndl1-m:t lung C!l 11i~tc uchi... ah. ce 
lh:l1i t11'i..:iosj. rc\'o!1Eltor de ~tllpizi. avea tipul a

i ceh d,? ~;îg-ăută, cnnd isi lila aerul de în~T11{)rat 
! '31 se credea irezistibil. Si si\ fi văzut ce ele .;0 .... 
1 !achii Îi Ei::cJ n131I1a. si el! ce pri\'jri uuioase, tic 

1 
hil1c::-uY;lntarc par'd, ne Îl1\'ăll1Îa, eGml jt1C(jilH cu 
eL O i:q'nă Întl'cagă l-a cu 1!h'at, fn fiec~re S:'(mI bt~ îl J.\'C~\l11 la masă. 1(1 noi, 

i (Va urma). 
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Iniţiativa particulară. 
t'illlti'lll ('Il t::ţii, '('UlII I ~i lll'miil'ill~\ 1l'~Zlhl.llt~llni 

indwl:at ~i ros.tllll În "iitor ,111 nealll'llhltt 'nf~tru ll<t' 

impull 'U(;(1!1101.rÎ \"il ,tllltl1'rOl', Î11di!ltori ri ,mari, 1 hll' 

Br(THE~TI. ~- l'obiia 'a dt:lt ·arzi pe j\lti 
Ill.(·ci t·il11le}Ti.11l ti I(~a i·i ~'n 11.{'Jili·ad(111l011I~T,rat ii 1(\\, de 
jc\ri. j\ndE\lIIIUltţi d:, "illHk~ll(ii e\'l'lli ~\iU' Înlt·hil'o .!Illl

g'llzÎnek 'lo!', 

• 

iilarl'ă,~i apl'oalpo t,uttU11'0l'el.nC ,OO!H'ÎIH' ~l pri,\"iail'ci'lte H1V(THE~TL Pc.lpnlr.lltia pnd'~II"l(';1 ,din 
~'nd~ltOl'i:d (prin p'ri.-<JIHa 'eare Ine !3<"C~lllllde 'pr'f}')1l'iih. ('ilpÎtaHî a la:nnnţ.at, p<1nr)'u 1ll~,iIH' {) 'rn:1!'f.\ 'În,tl'l1-

.1' uill'P. (1m'€'l'mll a 'o'TIl'lit î.n~l tln{'lrem intrllnil'ICi, 
l'ă~p\lnd<>ri ·şi 11(' ("tIaI <>a zii. exagel'ate ]1retenţ.iu- . 
llik Ce le l'idilewm:DiI'ţă ,!l'(' 'altil! .. , i 

Aşa ne obi:;U1uj'rii,m .[l. ('ere 'mereu gm'ernnlui 
lu~~rul'i 1~11A', 'şi ,fiti;! l:iză ri ',a]1\'oa1"(', imp()~iibilc, ial' 
Statului, î'i 'anll1lCiillll l1I(,l"en i.n tipa tI', rihtPHllJ(lpI"a 
H tiJlatc re~(lle {'(> 01(\ înl('olljl illtii. T IOŞ1 1- Idi;ldt pir
'l'l'tlll:cJ'!'lll in ,mi.,znil r;j,t'ultţ,iei 1l1l'hl1ltle, 11uf."lnolllsă şi 

Îinao1cra.hilă, 11e \'Oill !întlÎlnifa~ă în fntii ~:n 11)) 

ado\'ăl' ,o:llro n~ 'la 13~~112Ja. 1(1(> ",ig:ul' pe uni. E:,;tp ~

IIH~mc axl{'<\'ul)'nl,eii SUlitm1 "7i g\u!W·I'Hll}'l'i'iIl. :tl'(' ca 

:sou b,41'llt de exi,,,t('nţil. şi j I1lstH'i~'arc k'gi{'ă 'allicli

'\'itiitii :Jwh.\ 11I:l'('('o:tşi opinie 'pn1jlidl '7i enleK·t:j,'j,t,at(' 
Q)e <care o fOl'lWllH înşi41w. 01' - a·",l,f.el Rtl\llkl! 1n-

101'1l1'i1C. ('"r«" h"l,c!pllt, -('ii nll Stat!I~ll -- o entl't1atl' 

la m1rnn ~U'limei. -':li în fl1lm,ţ.ie ide in,~i .JIIll'Il)lai. -

TK,ate7i trdllllf\ ,.li Lwii toIul, 'şi.pii 11111' 11111 g'I1I"Pl' Il , 

~miaTIn.tic II {'olod,j,'iti'itii, .. in1g'IlT ll'l' 'jllltC'l<l. :l'f'\~lll('(' 

1111 ~e În·dillp]cl·tl {'ol'0di\'it:J1f'<l ~;i 'f<W:1 : o dJlIWiÎH

'oi'ukii ,h.' ]l1'0t';l{'('\'(' l!ll()li"aii ,~i o rointegr:w(' 'c'n il! 

v,i ma.! rle yr(,!Il~l .(1 ('(~ri'llt.('lnr s;lnătlHI"'t' tl<' qcl,;;

tt'nţ.[i dll'r ahi Iă a f'oeict:i.ti i. 
(':i,,'i Pl'CI'llll1l ;o.plline În!.r'o I',a.d{' 'a ":1 1.\lhlilll 

,Rli1ith, f'('()Jwllli"tnil (\1I.g'lt'l., şi 'PO:llll'lli"l'la (':tt'f' îl 

'1X11I~if. "it {'rnwiliezc mi;lii r('Z~l11lflihil 1."ori:;1 ~t;Jltllllli 
<'Il fmH'ţ,iu IH':\ ''''a pl'[wti:6i: Stn 1nl '1l'1I (':-,te I(lC'(':'d 
;un ,f(ilJ1d';,an ~tră.illitOl' ,prin ill\t~:'l'iM,t('n !'il, ':;~I!'wa 
Ibunurilor mOl':1Ile ~i "'\lIflf'tp~jiak ~1(Jpnlalt,i'(~Î, 1"01'

mill1,d li!;'!] ,d'ar 1111 'n:l'dl!' li (l{, ()r~:~nii7.Htin !şi l'ln "'~llt 
0(' apih'!l'rC':Nlnl 04iin ·al' fi lllai ,nlult n(','l~;rti\'. Kn
gatÎ" în sen7\UI di 'prin l'Iino !lw;:,t1',;,i :;:i pfin!l':\l' ~t 
n n p I'Oflue'!(' 11 i In ro(' , ' 

Ha ri n"i'lnnl "il\! 'şi!,11 h t)roj (~11 [rea 1l'1l1ol' i tii
tilor ~ale, !'l111t inrl,iyi:;:i, ('ill"'")I')1 11-lIfl i('(il'fl '!lirhwii
:f rut It 'll1nIl<'ă ,rl~ '(Il't~a ţ,illlll'P, 'V';tll()fl n0a fllllc,\':ll'ată. 
'Q!ş!ld~lr a Rtutn '11 i, ,nu j~)rHi 111ltOl'jn!'lltE":\ >Ia ·şi m~tÎ 
pnţ,Îm îi I1Îlrl!j.pi'( pl'('o~tig-h!ll: 'C'ri tir il :;oi Mdi 1'('1;1-

PIlIll!nd ,r:ît mni puţină patimii f:1i fill'll 'fU'('jn
<deoată, "pri"ill~l y,ia~a 1Hlhljeă. (j;V(~hirl('ti\'il1111e. in
<>\1,1. ,Ci\l'f\ in IWC!'It lor,lllt 1lllil1wlc de '(·otilt(~all. lşi 
nQ\1ă. Încă ne-a'r 'Părea hi n.e b~şHm <':1 fieşt.K':ll'C 
,poart,ă 3!(·{\<;t epitnt.. ~n ~m:111i(1r,i,a, 1(',0 rWllIlca pe '11111 

roffilan ,.~11ln ('ivi.!' Hnman'1R"", - zi,e ,imml il

r~ta demn, în «titn(]'in:e, ml'"lbil l~l,mfl('t", !şi ,Cinat 
în gi'in\(l i ri, 'brfîl1110 ,,,,il ia pamtoC'H ~a {le ml1l:11!eă, 

Tniţiâ,n!d !lK\O~O ltnilo mI €t"tc 111In ('Il]'l'llt (}c mlj,ş
~arc 'l'ănii.toa!':n. (lâll1fo pa!'t,fla 1,la .le 1ll1l1wii 'ppnM'i\ 
:înfălrtni,rj h1l110, ~j ÎnfiJ"o atit,l]i(}:inc ,1lli('T('.ll ţ!lH,tta 
~ a-şi Ţlilln(l ,;e1'\'Î'C"iil~ în Rln.iha I{'allwlorr (~Ollll11Ple 
eetăt.ean It·l ~ă ['ci J10a,,,,tl'C. 1('11 'i1lrlovllwaIt, la hllll1lC'i '\'a 
!ti clrmm dca-~ îmŢlllrtiî'şid0 hinlf'.;f<a~·eril~~ 're <,·arc 
~ta~ul Ol'rte Îll 'mn.'mrii !'la i-le 'pl"00l1 re, 

T,SOFRA, 
,w ....... 

Tulburările antisemite. 
13ueUltJ<jşTT, - Eri :t luJvurt ~\"'JC o IronJel'inlţ.ă 

la ministoru'l ,de inrt.el',l)oOÎn -choi-lr:ia t'u11hUirăl'Î,1()1' 
'a1l1ti~(l1l1jte, Au ]rnlat pa.l'OO la. iaJ('eall'ftă 'oonlfcrintă 
ministru Văitoi~bllU, Anghdesrn. Flm'cs("l ;Î 
N i.'<tor,. ,»po,i g'('l1oml1j i Da.\'.jdoglu şi X ioolel1lnu, 
'prek(~tnl \r<'litÎ~i I(',l~pit,allci, 

:-:;"a hnct hotiirâl'€fâ Ir'H, în laH7Jutl'olftiră ag'it,atiile 
,'or ))lai 0ontin.Hl, (,fX1lldn:eutlll'ii tU'l~b1l1'lir,il()lr ~ă 
fje:w>;;tati, l'>oliţia !~ p,'j:mit in.O'\hul/.'Itjul1li M~ă 
!'lI1JJI'jme Ol,j(?.e dClllollstM.ţiean,t,jsmn15. şi ,dla:e.ă 'a· 

gjuaţiile totnl')i vor il..'()\llltillll:l si! fi.e în~'hi:-e '~i 'ewrnj· 
n li r j te s tluld (\Jl:ţCIŞ ti 

BUCURr.STl.i __ o In urma turlmrărilor an
tit:ffinite gUVPNml a Iflrel<S ~ă nu rmai p"l'I1llitiî ni.C'i 
un fel de Înt,run; T(' în i'.alpi,ta,Iă. IA>,tfela fO:4t. o
'P,)'jtă tinerea ~j(lunăflii IllIIl1lirlţat.e) ia ljgei ,chiri.a.
şllM. 

np(TREşTT, - ,.Alrl<wărnl" ,;:l('l'ie di f}'\lIH

t!l~ii pnpllhti.ij evl'N'. ~1'11 <'Cnulf i;lt fie 'p[~imi:ti în 
':lll'llientă ln Rege,pl'.llhrn la-şi ~xpnn.e ,plÎlill~(\lli-
10 Wr. r 

• 
nperHF.şTI.1 nt!l'unÎrhl. IpfiplllhltÎei Q\'

Te(', ()pl" it ii I(le g-u" Cl'll. ~'a. ~i,n~Ht. ,tot IlIŞ i în li; j na~~.'og-a 
AHant<,j 'in,'aellit~. 'PI'ot<'*'tÎlnldl1-se ÎllI1ipotl'j\1a 'll"g-i
ta{Î('i mnti;;.('imik, AYIÎn\diu-se îll1K'l'odlC'I'C în pl'OliHi

t<lp,nÎle p'·)l'I\'Nllnll'lli. ,""~l ~llat. hoMl'Îll'e \pentnl des
(·hi(l(,I·{'a'ma~'l7.1Înelm', ' .... net. # .... l'A /' .. : '''-'-

Conferinfa d ela Lausanne , 

Acordă o amânare de 8 zile pentru răs· 
mmsul Turcilor. 

l,A rS.\XXK - Fla~ă do .~('d,inţ'lt :do pl'i 

'\'un.f<.>rjnţ,ei. ,~0(llnt'a pronnit:ll1lfl 'a fi Idc('ci,~idC 

a 
, , 
s a 

ilrM'll,t· nn fl)a.l,t~ 111Ia1'(" Îllteros~ P)'inml t'lWI' a l'\1:1t 
('ll\·:tntnl 'a fcto:t l~llcT\ui1('lJIl",,{)n, ealre :fl ('X,PI1';;P'1'IlW 

1lid ,(lI' ni,lp!,f' 'nil ,a~liatil(')r, A l11H:t la1poi :r.Ll:d'ntn.l rk· 
If'.iY:l,t'lll l'f1ll111,n d. Dia.Ill:lI!li(li, .ariitîuwl "intel'l"';1111 

'Ildl·!'<'> al TI1l'Cj,1ol' .de a~(1ll1na tra·l1Mu.l. n<.>ln.g'lllrnl 
:1"Omân îi :a:dluteo 'î,n H1Jl.:'I1,tirc .llli Tmn(irl,pnlş:l, 'riil.
hoinl ,(lin HH3, elln1d shlt0110 h:LlK'anljecllnl pi(mlnt 
fl'lw.twl Y;I{·tOl,je-i 1~\l'. ,d:inrl:lll71a ('ă IpretJOlltill'Ri1,e 
loT' erau 0xn;!'()};ak, 1), nÎatlli~ll1(l'i c]CltJ:n:l: di Ho
lllllll ia a f()lst (\('[1, I{hnlt [li f1H,re <s1,a. 'wr iit:·:1)t. g-!l ta su 

l'I'În !'fl1aiţiiie (:\1 THI"C'lla. Are Îllw,re<l.et'p ·în ,Î:nţolnp
(~il1!i<f':1 ~i (lorinta .c]!, parc allUn Izm(;d·'l)la:~a. 

hlllC\d-pa\';'ia l'ii~lHllnz.âl1{(l, l"(li'nz.ă să l'ofX'unom.-df 
jll';;.t .... \lanUli11dat1l1111ii ,a:li:ltill)l'. 0Jc.ro î'll>~ă () ămânl[lWB 

,d,,· 8 l.ile,pcntrll ,c}~rlologa.tia tlll'1Că sil.-,~i preei
R.C7,() :atihllthn.ei:l. 'UUVă di,F'<CIUll\Q,ltl lwi 171n1(~d"paşa 
ŞO!1i Il!':! a fn:;t. 'SUf;POlll(.!:atiL }Jnpă 1'odo.'''ehilderea 
,;,oJinţej, kl'tdnl (:nrZ{)f}l 'fk~('.l\ar·ă.dt Id\in U1art.ea 

I('{mferen,(:c-i se a/('()Ir(lă 'flll~cil()r D mnÎ1nl:trc pem:tru 

rii;lpnn-;;1l1 tl1ir{'ih-.r, P:l'll'ă DL1ll1jrnecă. _n M,. r , .. ., • ' ........ Js:d' 

Vămuirea transporturilor 
de export Învstatia 

atta"'-

Arad. 
Camera de Comert şi industrie ne comultidi 

lirmătoare:1c: 

La adrcs:1, teleuafică a Camerei de Comert 
din Arad dltre Min'stf:rul Comunicatiilor pentru 
oprirea vag.oanclor (k cxr)()rt în mod arbitrar de 
cfitre staţia Arad Direcţjunea. Reg, CFR. Arad 
ne comunică: 

Statia Arad, conformandu-se ordinelor date 
u,~ Dir. Generală CFR" din mDtivul 'Că sta,tia 
Curti.ci, suferea d::n lipsă de loc dispc.nibil, a fost 
autorizată pentru a retinea şi vămui tranSportu
rile de export deja în Arad, urmând, că la Curticl 
Sil fie transitate dU;1)ă sosire imediat. , 

• !fYI .... 
Apropiatul acord ruso-român 

asupra Basarabiei. 
Ziarul "Le MtIlti,n" !pr~meşte ulrIIHwtO'arele .delia 

"l'ureStponden\iu1 său din Bclgr.uKl: 
r,ra~a d:jll BelrgnlJ{l, înspoc:inl \,nnt\ida" 1},1\1-

hlid illformfllţ.iiu,ni ,dit:n BU((,lliN.'Şt,i idUlpă l(iIHi. nlll 

~lxl intre nom~ni'll. şi 'Htl",i.ll. 1f>()\'i'Ctol~H, cu J1l'i
vire la ch€liltiunea Bac"'a.11~lIbi(:ii, esl-e Ij")C PlllliCuul de 
\'.ed:ol'(l a -se l,nohui,a, '.A('o()ltliuil 'Îm ~;he.stiull'e ~IIl' fi 
f~t elRbol'filt intil"'-' .dnii 1))1103. !şi Ci.corÎn, l'a Lan.. 1 1;11.00 e .• I 

Bl,TCGREŞTT. ErÎ SCl:l1'R în 00t;111:-ul vRnz~· 
l10i zia-nl:lnÎ ."Cn'V~ntlll ~tUirknţ.(\rm" JTI 'e'artÎ(\]"!nl 
Viîir':tlx'Şt.i, ~\1.1l ,()J"(~ \!l't'looni 1'\i Între ~tl1l(l('llllt,i şi 
liOTlulaiic. A~st.e ('îo{~n,iTi ,au !l'!rllS 'U'Tl ffiilll1'e 11mlmăr 
,de -ptUW1llli în aee"ll, :(,t~l,tier, UTIlde tlul,blllrăl''ils '··lI.'1.\ 

iin1lf, până t.1nin n~)avtea.. 

I Itu;pă aiOC'Jl"ItaJeo1Xl. ROIminia lal' r'flcllno~~şte ,de 
! jure repUJbll,'('.a l&01VilOto}or şi I,~r n'ffinnţla lia 1(3f.J~ 
1 iloo mi'lioane lei 'm!.U, a,pal'ţiniin1rt Băin~)ii Nlaţ.io-
1 ,nal~~i lă;;aţ:i 'in th1l!pnl ,răzb()il~lui în H'Wol!:, , In 

'f;ehllffib RusI,a V'a. l'dmBnoal~t.c 1\111
'
1'1('<1. llit~(~Nij\.Jl.el cu 

R.omtmi'3. r 

.'.7 'p'"' " •• 

V:l1~ri, 2 Fl'brl1:\rit; 191.1, \'irit - -
Agricultorii lor primi 200 lei' 
de flecari hecfar fnsemăntat Inloamna anului 1921, 

"Monitorul Of~cial" publică jurnalul Consiiiu- tiU 
lUi de. miniştri prin care se aprobă proPu.nertea IIrl 

ministrului relativ i'a stahillrea suprafetelOr inse' 
m:llltate Şi la plata primelor de 200 Lei la SUPra-

mOI 
fata însemântatfl cu griht În toamna anului 1922,. ,at 

S'a aprohat t:a ~tahi1irea să se faca dllpă ur· 
~~{ 

m~itoarele norme: , , 
\ • 1 ... f ~ , " . "1 ,~n 

; gl'J~'U< Ilm'll \'1))' i 11111!\'] hliţn pm Il '~!l'\']lmoU e a· , , 

g-ri('n~.(' jnf\eţ0ne ~ă Idepună f,i~e la .pr~mwr.i(a 00<' ~!l}( 
1 f" v ".J, 1 t 

TI] 11 nei Il n(I?.' 'fi re ISll\]1 J1a; alt~a llh~olnllll~a ta, o trec il- ~ 1 ,a 
l'a t,i 1rlH! ROllllna,ll'i i·n I/.'a re "iî~e ,<l)l'Me I:'IUIPllatf~uţl:t ~r, 

m!întiî ('Il p,'l'âll în tda mna ralll(\lll" tia. Aeoi'.te 'c1ed'Î' 
]'aţilfnj,,'p ,"o)' rlc]lllllH'p[mÎi('{'l IDllj tâ~'zin 1rJ 'Fp-; ~2 
hnwl'i<' 1 !l2:1; fl\l~)ă ,"tn'i'l,ngNea tlUiul'or i!l1;fl"too' d<'. ;I.ij 
1 ' ., 1 1 ~ ,. l' lli 

(' 111'atll11l:l, se \'<1 IprCl(,ct~ la( e ('.llt.r(' o ('oml~~IUln'E! .• -

('ală la "er l fien.rea ,şi 'l'pnt l'a,liÎ,zi\rrca lo}' , 
10(' 

-J)in ll{'oa·",tă r:nmi"Înne \'01' falec parte ,agl'{IIl1l' 

Imnl 1'{Ig'ion.l \('<\ lkkw:at. 'u1 'eon:si·hernh1 i a~l1il(l()l, ,Uy 

']1('l'e<~pt(Jj'lll ei l,(~I\'lIlI>;lll'i,pţ,ici l'cf;lpeeti ,-o '';1 Ţlrima, . irit 

rnl '(,O'HlII1lH.'i, Thl'ii y,a fii llif"'Oo(', :('.om i:-::; llllH1<1 IlWi11; :r( 

'agentul (·Ollllt:ill!<ll. \'a 111'1(,0f1r11!l 111 n~11i,fii,,1,l'I'('a 'II', 

!Hi1rfetplnl' ,doda l'a tA'. pl' in lll~i.sU'răt,()\a 1'(1 illtC tel'{:n .. 
hUl 

A~l'i('llltnl'ii \'Orfi fii'(,ll{i atpnţi. ,('.ii în 'N1Z de ~~. Je 
Ida'l'a'ţ,i n.ni f.ailS'lC', ~i ~ c),~pHn ~alllctilllni1l)l' Pl11.l1.·ii· . 'a~ 
l.utc 'i(le co,o!t,l 'jlel\'al. şi l'a pPl"dnroa 'prjlmei q\cntl'1l reI 

ile :-ll!prafat;t~iillliln ţata, 
"1' . . r:' " '1· •. tiu ~lI~pă tc>r,ml n:ll'·<la Y('I'\lII)(';1I1'1 ~)l' Re \;a lHtl1illU; in! 

<1(' {,(,misiunI('. un ţta:blnu e1l1)}'inzlî:n.o 11111111i'l1«11 11?' :ip 
tot,jagricn1to]' i i Î;n11)j'{'11lUl eu lR\~rllrlarf('t01(' în.oe' ~i, 

'l1lill,ţa,te (le ('i l~lt gnÎll, ;;.i penll'll kan"~ 'i-f'e >(\U1rill" 
prim,l st,ahi1ită, . 

:H1 
l)oeh!lr,aţinnil·e migj>tltflk t"{' VOI' a,t,:l}a .1ra ,al'!':", 

ta.hlou. ASUP1111 înt)'{~g(',i lti'!'riîri f;P ,'u ~nltumnli !l1l 

pl'Ole.fS vNblll în droull (:xennpli<ll;(,,! oi 
1 T n eX(JTn:p In,' ![1in :m'fl"i Pl'1()('f1~·vcl'hîl!l, Î!Il' )0 

')WCll11ll ·eu ,un tahlou. ',,,e '\~a înaim:kt flJ(,(lt'r~ ~~I(!'r'l- ~( 

nomul Teg1mralc{)'nsi],ier\1l111ia~ril('.ol, ~~lalaH r· 
xompbil', împl'cunii {1\J ,al ,doilea tlah1011 l7~ en (k- ÎI! 

elia 11a ti unlilo (JIl'j~j 11Ia,1i? ,'.a rfumÎlne la Ţlt'.imlă ['ie, 
COl!.1siliol'ul iagrllC',ol pl'illlil~t1 :t.!~hlou.l'lile (lin G( 

t~.)ate f'(lmn~1l('1e ,din jll'dcţ, li) ye1'ifieăşi le ren· Iii 
tr.alliz0uză Într ',m It,u.hlc'll !l'l'~a'ritllilat i v ~nqn'iT\': 
z:lnld Sllpt,af.a\a jllls~mitlta.tă {1ll grâu î11 t.ot jude· 
t'u~ pe C01n Ul~, 

:11 
1\cest tablon l'(l('lllpitnl'at,jv, Îm'lH'ennă 'Cl1 to~te. 

~( 

llu'Crări,leanexe. yerifi~at(\ do '('.I,)nr&ihm', 00 IVOi ~: 
înainta muniRt~rullli ,wg'J1i,cn!1t.nrii ,şi :d-oIliOOi,ilor .. 

.(11 Iwti l~l1Ca g-00nlC'lia1ă la a.g l'i{'ll~ tUI~:ii, 'umrl('t (\'or fl 
din nOll l'ovăZl1 ltc .d:~ ,răhe o comi,~iunoC rom'J1U"~ g 
din <câte un delep,'at lal llli·Il,ilste.re1or Ide 'Urgl'i('ul· e 
tura. ele fin!l111te, de imt('lrne l'li ,de in,dustrie, A· 
{1(lMtă c(}mi~i,ll'l1.O işi va \da avizul Mlllj)i1"a .pJ.1iţii,· 
[u Cil\Z de hUIl1l11lillă a$\1lpl'a (,olllSt;atărilor fi\cut~,' r 
eomisiull-oa. 'prin ('II'ţ!)[tnc de a,le \mini'~ter('1{lr re": b 
poot,i've, .poate r1i"pllne ·a ~. falec o verifioare ,1 
hwr ă11JIlm ' ( 

Cu ilvizul comisiun ii l'lKrărilor se vor comu
nica min:stcrului de finante cu arătarea sumelor 
I1CCCSar~, a Se pEiti în fiecare judet Şi În fiecare 
comună, 1 

p,~ baZ;1 aC1;stor lucriir i, ministerul de finan1ţ ' 
va PUl1<~ 'ta dis])ozit"a adminÎstraţijlor financiare 
sumc~e. necesare f!l'?'cărui judet 'J')'entru ach 
primelor, Aceastft;t:'hitare se va face de dîtr~. 
administraţiile financ.'are în fiecare comună pri!' 
perceptiile respective şi pe baza lucrărilor 
eate aşa: cum s'a arătat. 

Plata Se va face În două rate es;ale. Ia 1 Av( 
re Si 1 Julie 192,1 

, ....... .-T! ....... ne ........ '..,. ..... 

Toată lU1i!.f'ft (lorllică dr. â,.dă a.cZ('t'J,rfâd ~ 
întâlni ('11, sÎ.!Iurrm(ă la m.(}.relo. cnncert '\de lI!o/au' 
c('ll al lui 'P'lpawglu. Ntre L'a aUM· loc Marţ! 1!1 
Fl'lwl/flrÎ/'., la orele fi 8N!l'n. În 81r.lrL Pn7.at·u/tll 
fll'l'(11, ' 

IWdrle li) 1i1n'ăria Hlach, 
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Sini P1ljiozogfll. UlIIl{ dint.rl' l'f'i IIllli stl'tilu
(iti riull)/H'r1i.~fI ni 'II/mii. va (In .11'1/'(1 (Ij )"I'{)/",) 
I1I1 ('01I("('·rf in J>rtla f Il 1 C'?ll! urn.l. 

Cu ocaziunea cclui de al tn:<lea centenar al 
martei hl1 Sfântu francisc de Sali~, Papa a adrc

: ,at cpiscopil~ din toată numea catolicfl o encidi
;;\ Drn care exaltează viata ~a ex!'~mplară, sfin

. t~nia caraderizată prin duloeaţa sPirituhli unitfl 
, 'CIl o doctrină Iprofundă şi o viKUrG'3$ă elocint~i. 

fnd.;l'ca conchide proclamând pe Sf. francisc de 
Salis ca patron al scriitorilor catolici. 

• 
f.xpnzitia din Lwow a or~anizat un tren ,~x

:JOziţic de mostre, carc va vizita orasele Bucure
\!I, Iaşi. C.:rn;llIţi, (Jalati şi Chi~ill;:iu spre shlrşi
llil lunCi Februarie. Dele!;utul direcţ:ej va Îi au-
1(1['i1.at S;l primească comande. 

• 
Il! llrma urc~lrii e~hiva;lCntlllu;i ~ral1cu,luj tlc 

'tir d'ela 25 la 35 Ici, taxele pe"tru tclcnmncle 
irimise în streinittafle, cu Încc!}crc de icr:, au fost 

:rcate ~ll -10 la suttl. .. 
Uzina ckctridi ri~prjmilld de două zile efI r

hun ii necesari pcntm a produee cur':.:ntul elcctris. 
i, Je Care e nc\"oc pentru mentinerca lum'natici o~ 

• ':!şulul a Încetat a mai da ieri În cllrSu l zilei. CH-

1! fent. Pentru ieri scar;,' s'au foln".it ultimilc rezcrve 
, ilcntru ca orasul sa nu rărnf.\·~ in Întlmcrec. Dircc

, tiu!1t:a uzinei a at.ras atentia primăriei şi a cerut 
i; interventia ~cestcia ameni!1t<lnd !}cr'coI111 erl din 
I?' :jpSrt de ·:;a,rhUJli l17,ina S~l nu mai poat{t da CUfi.:nt 

')i';:i pentru azi scara. 

D. ill!Cot.-comandor Gh. Coslinsk: a fost Illt
')lit aR'hi{)tant rC?;a\ al M. S. Re?:clu i. 

~ţ • 

11\ Se C:(lllmnkă din Moscova că tcr~I1'.1ri ~1l1eIlSC 
uilt g-uvernam:.lntul! Stavrol~:)l wnt. :hântuHc ,d~ 

1, , \Oarc..::j de C<lmp, Intr"un mod nemaipomenit pftl1~ 
'If- ~cllm. 

~'. Leg1unj Întrc?:i de aceste animale trec D011U1 
k" 11l1lOt. 

Din g"uvcrnământul Don se anuntă că p'uitl11 
l1~ ee mii de glasuri al $oarccU"or" se aude la nlari 
!Il' ulstante. 
n" Anfmale!,e acest,e sunt nesPUs de îl1(lr~zn:::tc. 

• 
M:T~strlll George f:ncscu a dat la \'Vashi!l.l!;ton 

'e :;n mare concert la. care au asistat ::::ele mai de 
1; ; seamă lJ,ersollalităti din lumea dilllomatică, pol iti-
or -:5, financiară, etc. ., 

... 
Il Se anuntă din GUlmrdjina, că marele negustor 

J'.'~ grec Dodopulos, locot. in armata· framccză, a fost 
il· expulzat de ,autoritătile turce din Kir Kilisse. 
A· După ştiq demne de Încredere, faimosul ma~ 
ţii,· \ilCrator Osmar Aga, pentru care preSa turCă ce
t~, ' rea de curând să i-se ridice o statuIe, trecând pe 
'C,'·· bordul unui vapor, a Qerut pe toti prir-on icrii civili 

,\ greci În număr de opt, pe care i~a ars În cll.ptoa
re:e vasului. 

• rlU-
,lor Seful revoluţiei, d. P1astiras, a ~dresat gu-
" yerne!Dr popoarelor străinc, un misc[ltorapc1 de 
,lre .. ,: se veni in ajut,OTIII refugiatilor, a dror În1reţi-

. 'l'2re Între<:.c resursele Greciei. 
n1 ţ ' * 
are In noaptea de 28 Ianuarie necunoscuti au in
rea"ercat să asvârle în aer podul de calc ferată dela 
ltre' \iirăsIău. Din fericire. podul nu a suferit nici o 
)ril' ~ ~\ricăciune. In schimb '1 fost str'cat monumentul 
riii' 'ituat. (,a vre-o 20 metri de capu'! llodltlu i . 

• 
Ziarul "Kurjer Po\slki" anunţă că fiUl şi fra

pi" 'tie ddun-:tului preşedinte Narutov:ci au adresat 
.j SCrisoare preşedintelui republicei, care trcbue 

",.. \~ ia o hnthâre rc:ativ la, şcdinta procesului lui 
I r~ ~cw'adnwski. asa~in1jl lui Narutovici. f:i ded<lr~t 
,1i1U':ă. familia Narut.ovicinu este animată de sen ti -
10, d ::lente doe răzbunare şi roagă pe presedint,~ ca, hl 

" 
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;l\'ca loc iti scara zilei de 11 fcbr~lal"k. la Pa":l
"tul Cultural. tkka Nl)'.;riss:;IL ~ea ll':ti rl::Hlcrni1 
şi una dintre cele mai eX"I':\:frtc Jans1,t'larc din 
lume YH da o ulli'..:{\ serati de dal:s în ;ţrad. IV
rOl!1 de conccrte Scala, ca le de Cl! "'\11 ti on~alliza
se şi concertul artis tull1i PrillOd:1. a rCll~it cu mari 
jertfe sit obtina Hn?:<ljamentul admirabil ei uallsa
toare pentn~ Arad. Tr':ete se put n:'inc la l)apct~l
ria Bloch. 

I 

i "Conştiinţa Românească." 
1 Un nou or~an <1!~ publicitate, apare sălltămâ
ira! 1:\ C1\lj, sl!hc()nduc'~rca unUi comitet. În frunte 
i cu tl. !>rof. ulliv.~ V. BO,:.;rea. Din spiritlll in carI.: 
i t: redactat numal'lll Prim ~X' dC"'ininue :ntentiu-

• 
Donfrn iofluell(ri. !FÎPei sJlfllliolir. prrrll})l ·~i 

in confm tufuror {lOlilo/" c(' 1'I'Orin "iil il1frrţie 
OI i nic('((7ă. cel mIIi 71/111 ll'or 7lrrl"f'lIfÎll t'$te 

V/SUf, PERRf'GIS{)8 AT, UiT Î/811S. 

I R 7//1 n mediu de supremul ffer{ În ('azllr; "e 

I 
tIll('ln;l'. r70/"(lz(/. /i/olrll'i,'. (1 i'luri i"fr/'l/litf'/lfe ,~i 
lil'l·~r'j, ;'1' (lf('S(OI'(/ (fI/mOI/NIl' s/dillri), ' 

{:,. Uiliro'i'll jlJ'r!"rllfi1' ,W' 1'('rOml/lll/rl 1" rii(rrifc 
Itll:71 (',jill/yifll/SI' atât JII'lltl'iI r((ll1!ţi, ('iir şi ,ieU/I'n 
1 rOj'ii. 

I 
I 

I 
I 

• 
Vasul Suyvcsant purtând pavi!iol1ul republi

cei Panama,a, so~it în (Portul Suiil~.:t venind din 
()(~'::sa. La con t roll11 sanitar s'a cOilstatat (',l din 
ce.; 46 de oameni cari formenii ecllipajul 40 Sl!tlt 
h,)hFWi de di\'ersc boale vluerice contractate În 
h~tlSia. Marinarji SPun cit aco1o prostitutia se pra
~ică f[ir~i frâu şi dtdin cauza ].:psci de măsuri sa.
nitare, boa1iek~ venerice fa'': groaznicc rava~ii. 

• 
x ŞTIRE MEDICALĂ. Dr. fmcric \V'cner 

fr.'st medic prill11ar la .spital. ,'.pccialist în hoalele 
tlltcrnc şi de piept d;\ COi1slflL:·U nH~dicale În str. 
COl1lSistomlui (i. Batthy,'il10 lli. lntpre ş" din 1311-1, 
I'cv"'ru.ul I~e~ina Maria nr 22. <-~ C:H1zHlnează di
mineata dela orelc 9- -10 şi după masa (kla orde 
~ -
"--~'. I lilIioSJil':s/' .... "'l! __ ~~~;l~~! 

Şedinta soc~ natiunilor. ! 
LAF A YETTf. --- Socid3tea N"tiunilor a ti-· 

Hut prima ei şedinta la L\txcmbun?:'. in 1 \lris. LUEi 
dimineata, sub prcz:dell\iJ d111i V'I\'i<l111 .:are el u
rai JllIn sosit dlui Salanclra. lPlC. rCj)rr~z:ntant ,\1 
ltalje', nONtl r membri a i c,ollsilin!lIÎ, d. Blanco. 
rcpre~nta~tul Urllg-uaiuluÎ ~i Bralltil~~. reprez,eii-
ta,ntul Str'eurCi:, \ O :l .' '''' " Consiliul a În\"Îtat pc mcmbrif Sccct:itii Na-
tiunilor să comunice secrct,:riatului, inainte de l' 
Iunie 1923, toah; obsen'afutlilc re'ative 'la amcll
darea articolului 10 din !)Jd: int.er\r~ntia În caz 
de aRrl'sill,1't~.v l~rez.ellt~l:~1 Aduniir'ci d~ dcle~atill~ 
riea calladlana 111 luna ~cptemvric a anului trccut. 

Pr:ntre chestiunile la ordinea. zi"'ei a se si unei 
cOllsiliului SocicUiţii Naţi11l1 1 10r se semnalează pu
nerea în ,exe'.:utillnc a prouamului shbilit pentru 
i'i{/icarca financiară a Austrici, posibiiitate.a, de a 
menţinc în Albania o cmnisilllle (','~col1trol, rc~ 
ducţiullca arm\ltllCl1te!or, aranjamentul dintre Po
lonia Si Litllan1a, divcr5'c pr(}b\eone relative la ml-
norităti~'C din Statcle BaHice. Se va proceda si la 
numirca prezidcntulu i şi n'1':!mbriIDr Comis:ullei 
Sarre, precum si la numjrc;-t Înaltului comisar din 
[)alli:jg-. Se va citi Şi expozc.ul asupra chestiunii:ar 
poştelor. 

D. Po'ncare a oferit un dejun în onoarea dc
lcr.atului consiliului. 

i _$4'." Eftte' bS· .. • .." $ Hz. ... 
.kusia n'are intentii războinice. 

"Timcs~' C~,:1a. 24 Ianuarie cor., pub:k .. 1. u,rmii
toarea dcpcş5, a corespondentului său din Riga: 

.'sunt Înformat din iZVOr autorizat că ştirile 
d\;spre conccntr[tr.: de trupe sov;·etice la hotarele 
PolrmicÎ şi Rom{wici sunt liDSih~ de t("l nci. Zvo
nul dcslne 'O mobi'izare în Carelia este de ase
'menf~a ndunc1ată. 

.,In ccr;:l1r i].c fto!:tice letone se Crede di sti
ri\;() d eS"1re inten ti ile răzGoini'.:0 ale I~llsiei sunt 
raspândit.", chiar de Ruvert1t~1 .covi~t€~or, In spe
r8nta ci\. !lstf(jl .o sfi~ş; câşt i 5,;e simpatiile germa
nilor si că o s~i-i cCJllv Î Tl?;ă că Rusia este g~ta ori 
când S~l sprijine G'~rmania. Ştirea despre decizia 
mob'Ji;drti a ,cÎnci cl:1se rusesti -- a fest lansată 
de ccrc~lrik sDvietice. dQr e h '1:: 5.. 'n Letonfa nI! 
s~ ',:redc nici c:\ Polonia s'ar prcltiHi de război". 

nca kiudabilă, de a fi un or~al1 de propagand~i 

jJi;;I1(rtl solidaritatea natjonală şi socia\~i a româ
nilOr, 

Un;;aractcr de critidi soverCl, dar ob:cdiva, 
şi plintl. dc l!:rib momentului actual. dă a,;;cstej foi 
u dcosehit,l importanta, cu atât mai mult. cu cât 
ceice ::'calc'Y'; artico'i';!le sunt si prin situ!atia. ce 
c,;;upă. şi Prin concepţiile lor, chemati a.. fa;.;e o~ 

perit de purificare rodnică. 

Relcdm În deosebi, artiColul dlui pruf. univ. 
fI. Ştcfftnc-sclI-Qoang-:I, carC rCZUIl1~t emoţionant şi 
:<IJgCStjV starea cu"tural;t şi dl:nuntfl' primejdia 
';l: ne :-1 nCl1il1ţ~l, prin cutrn;:irea str~iin:l()r. Dsa 
:,i('Jl1itc a prezinta solutii pentru remcdialica r~I\\

leii. Aştept~lm cu ner:Jl1dare. 
S:duhm cu bucurie Pc nfHlI confrate Şi îi 

~'raltl \'jat~t 1111l!;tl spre a-şi ducc la izbi;nd;-\ pro
~i·an';il. 
........ 7lII<1 $~~ '*II' 

ŞTI RIT E A T R ALE. -Rejlcrtoriul săptămânii. 
Vl:'-lfl~l: M:t"<l (Ab. A.). 
SAMBATA: Masa (Ab. B.). 

i)Uyl!~f.C,.\: Matineu': .. <'\linte n1UZ1,:a", scara: 
Mas1 (Ab. C.). 

Oncn~l,~ .. M:~1" a n1<1l:stri::or M:t,,'.<l~ CS;lnyj 
şi l~r:l:;~·;~,"; (j;l!,:tta a avut un Sll':';CS ior7r!jdalJii. 
S';tll rur:trclt. in (h,:;,"cbl dansurile motkrnc cx\:
Cl1l<ltc (I,? ~~i).':\e B;t\:o;,lJ ~i Ştdan !-knyasz şi' ,io
u1\ dl!t'i ~A, iicrvatit )Î a autorull1i r·ran:l'sl.: (1,1-
1c!t:) îi! r,):ll' nrin,:ipCl.i. ,.Masa·' se \''1 reprezenta 
iqcI Vi:l~'ri, S:În'·hid:t si DU11iillccă. 

:\1'1 \"ii~('ri d~:I)i'1 masa se va, reprezenta 111 
m:l' ,],'l' .. M;':ld "':"l1W". 111 rolUl titular V~ jtt.:a 
l,'r~nl"isL ('hiena. 

EI URS A. 
7imrCti, l r"hruarie. - De~chiderea, Berlin 

125, ~(\\,-'{<;rk 53b, I.undra 2490, Paris, .,175, Milano 
25,10, Pr·a(~,:;,'0. 1)\1cllrC~ti 190, Btlu,lPcsta 20, Bclr;rad 
4:-;0. Vars(~\'la ;tf/Sll, \'iena 74. coroane stampilatc 7h. 

Bl;CCI-\t:S<~; 1 fcbr~,arje. --- InchidNca.- Par';:; 
H,')II, Bnlin :;0, Londra 1130, New-York 252, Italia 1175, 

'})\ctia 41)50, Vil_p 37, Prav;a 742. Budapesta 11. c_ 
ţ al:1!c: Napo!t:nn 1000. l11;lrci 110, !eva 125. lire oto. 
li1:HH: 125. Î"Pt' sterline 1201), iranci fran..:czi 14~O. 
!"alld clvetjt;tlj 4S, lira IISO. drahme 240, diJl:lri 195, 
Jol,lri 250. 1]1 <l rei p<l::l1cze R5, COL austr'ace 32. cor. 
[li1~',a;-e 7;;0. ~f\col 7. 

Redador responsabil: LAURENTIU LUCA. 
CENZURAT: Dr. MARCOVICI. 

Jean Goldherg, cunoscutul profesor de români, 
germână, franceză şi engleză pentru lncepltorl iti 
avansaţi (literaturi ,1 corespondenţl corner
dală), pe baza filologiei comparate astfel, Incit 

elevii n'au neooie de a În
vlila ,ralllatiea după clini 
cl~oareee legile lImbel ,1 

- toate regulele se n81'oC in 
spiritele elevului prin apli
carea lor În conversaj1unl 
sistematice. In dorinţa de 
a fi cât mai mult cun03cnt 
ulmltoMlI slu lalent de 
predare, anunţă do orice 
doamne, iomnl~oare, .bmnl 
şi ele\'11 l}eoalelor filrli 
deosebire de \1Arstă şi tllri 
cun(l~tînţe anterioare vor fi 
ln stare ca dapă 5 - 6 luni, 
~ă scrie, să clteascl, si 
corespondeze şi să se ex
prime u~or şi core~t in 
limba slretn'. 

Dupll acelaş metodă predau şi acelora cari doresc 
l>ă inveţ,· numai a 110rbi. Strada E.minescu No. 9 et. 
IL (Iost Deâk Ferenc-utca) 

~;0tărârea. ce va lua. să fie in dulf!"ent. 
-~~-+. ----------~---_ ...... _-----'~--~-------,..._ .. ~._- -._--

u.ude !It' "tt cUIlIl,urll 111 1113."" R~"rllfill'~t l'illl'/''',Iwntni 1!l' brl, """\:lnl'i !;ll hll''"" 
ţlerl, COTnarI" ('OcnS de lhHJ!~n \Ientnl llri\.r.zitl'r, COllerte "llra1e de llOll"!. papn-<t 
din guma\.. - Serviciu pralllpt. - Core. blncy.,Uornl Slu'ijln BEI,!. KI{.lKlllm, 

'. DaCA "fI sA cumperi bine ti 
'Ieftia nil intirzia şi vizitează Nout magaZin linoleum 

----------------------------------------... 
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CINEMA.. l' 
L~DY ti:l.\\lL TON in 1, :2 febnlllric În I . 

,,:;:pollo". Gloriosi:ll Nebon, Cdre in colitllic de ' 
C1mirol oi flotei en~Jlelc la Traful~Jar îl1vi!l~le pe 
ncîllvin~ltitorul :illpoleon, C:ite orbit de frulll:iCţtl 
danslltoorci Lody HOl1liltoll :;.i o iLI de soţie. • 
f,"iiGI ~lr(~jdi~i de ~trC1(!<.1 nu ştie a~pr~citl .ll1c.rite1e 1 
erou Ii.l 1 ŞI thplOll1((tulUl Nelson Căsatorw 111 loc 
de fericire aduce ru,-:;inc şi nekric:rc în cClsa 
marelui eroll şi cel ce a câştigGt respect~d lttmei 
prin foptele salţ, aCtlsd duce o Vklţă twgică. 

• 
fLOf\iU:'1 MUi'iTILOi~ piesă in 5 (lde la ;, 

1-2-3. Februaric În UI~l\Nm. Tinem J\hlY I ' 
este ador'ltă de toţi sdtcllii, dm ca c(wtă să , 
troiască la or([ş, unul dintre prietenii bO~j(lţi îi : 
face loc Într'o cafenea. Se Înamorcazej de pa- ţ 
tronul ei, clClr n'are noroc, pe rând În ceilalţi l' 
doi prieten·i Cll acelaş nenoroc. Căci fiecare I 
prieten şi.a delt Ctlvt1ntul, că nu vor C1tin0e 
onoarea fetei. Se ftlCe muzicalltă, vede Iunie, 
umblă pe la curtea unui bO~Jătan turc, are renu-
me, numai noroc nu. r~cnun\ă la li.llllC se re
trage la munţii sei, unde-şi aştcaptă sfârşitul. 

Că lIa F 8 r a te Rom ân It :: Dlr. VI, Regionala Arad. I 

Publicafiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală că in ziua 

22 Februarie 1923 li ora 12 se va ţine licitaţie 
la Directiunea Regională CfR Arad pent.pu 
appovizio:napea. leD1nelop 
de :foc. 

A vem nevoie de: 
300,000 m3 

Pentru orice informa ţi uni a se adresa in 
toale zilele de lucru Intre orele 12-13 la Dir. 
Regională CFR Arad. (Servkiul Economat etaj 
1 camera 25) unde se pot lua desluşirile ne
cesare. 

A!ad, fa 29 Ianuarie 1932. 
p. Director l~egional : p. Şeful Servo de Economat: 

'--~ - .: ..... 

SOLIDARITATEA Vineri, 2 februârie 1923 . 
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• • .. VICTORIA" " , INSTITUT DE CREDIT SI ECONOJIII 

• • • • • ..
; " : ~ 

• 
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, 
CENTRA LA: ARAD (ROJIANI44.). 

II 

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

IN CASELE PROPRII. 

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

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 
, 

Execută tot felu1 de operatiuni de bancă. 
~cordă: Imprumuturi cambiale. 

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

: LI 
I • • • 
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II -• • • • • I , 
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: al 
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: :ti, 
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\' il 

: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
: agricole. ,,': 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, ~\ărci, . il! 
: Lire, franci şi alte valute). " ~ I 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în :,~ 
: cont curent : :;11 

: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru : I 

: inmanuare partidelor in Ţară. : 'I:r 

: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : '11 

: cerile emigrantiJor. :' ,in 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din : "'1 
: Ţară şi străinatate. : ,i:1 
• • 
• - I _ ••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DIMA. RGTH. 

." •••••••••• 
• e e. 
• • : (1\ \ • • \. J .. ." •• ..e 
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SE PRIMESC CU PREŢURILE 
CELE MAI AVANTA.JOASE LA. 

SOLIDARITATEA 
ARAD, STRADA ROllANULUI la. 

~ 

Tlpt"Jliafia "CONCORDIA" Arată. 

:.1 
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