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Cuvinte • sincere. 
Ne e9!e greu sa scr·~em 'atci a vorbă, pe 

Clre \aşitate:J. unora, preocuparihe materia:le 
ale altora, ~iindiferenţa tu~um:;a, au llrans
iormat-o În ceva nepmcut, deev:'lalt şi -
demodat. M,lrturiisim, \."~l ne cerem mult cu-

ment ar cere ea, nic:od,l'l'ă n6-1 vom pwtea da 
îndeajuns ... Indeosebi dacă acest prlntcip1u il 
infiltram pnn stmtim:::.nt şi în v:aţa nO'il'Stră 
partir'll!ar~i ŞI În CCJ. publică, - unde să ne 
dea d.ouă lucruri bune: 

[ntâj să ne' sco:':ltă d'n indiferenta în care 
ne cufundă drsgustati, ţ)otlogă.ritl e ce se ţin II 

lanţ, şi să ne dea puteri ca să putem ieşi din 
haosul, dd.or·el:'tării. desorienltare scuza-
bilă, până la un punctexp~'iC"a'IJ.:Iă, ca .nerentă 

raj, de a î,I1cerca să desluşim mă'c.ar !Cuvân
tul. dar cu toate acestea ne impunem d·af..{}tl[!l 
să reîmprospăo~,ăm ldcia ce el ex·prrmă. , oricărl!i începllt, dar nu tolerabi'1ă până la 

i.nflnit. ŞO'Vil1':sm. este o l10ţiune 'De ,careahl cu
nosout--o di,n forta cu- 'care ne năpăstuilJ,u stă
pân~torii. J:ste princlpiu:1 de C:lre s'au fo!os(t 
~ldvcrsarii ca '0 lcgifmarc a t-ot răul ce ne 
făceau. Când a -căzut În urmă era. p{lJcătoasă 
.'iO~otearnf şi mal sunt inca unii cari cred asta 
- că ipertroferea sem~mentuilii naţional a 
fost mia dmtre principakle -caUjze ale dldcflÎ 
lor. NOI însă credem că alte rele, mul.t mai' 
. Jdânci şi ma'l grave au perdu,t pe unguri. Va 

1

, il.fos~ ~eva a.Il,ormal şi În c()l1sti t,U1 rea Staln~
JUI, ŞI in polItIca lCl[ vrc-o tendiDtă greşlta, 

,are l-a subminat, - şi poaJe ŞI r-ezis~enţa 
noa9t·ră să fi contr~lbuitcu ceva la preg~itjre!a 
sfârşitu+ui. 

In rândul al doi]~a, pr:n scoaterea b su
prafaţ~1 în yj'3'ta publică a forţelor 'de v;l:i1Ii- I 
t.atc al'e neamului, sa ne ridice prestig:uil, in I 
OChli noştri -- adecă alor noştri: cei e'p:gon i I 
înstrelIlaţi. şi in consder-aţia stre:ll'lllor ce ne 1 
Înou,n1oara. I 

Corectând aşadar in ce a fost dt):'eSlI:Jhil 1 
la <l W, ;!Idall:dnd t! ~ la Iloi, di n firea P()J)Orll- 1 

lui nostru, ttn caracter de hlândeţă. indi,cămj. 
acest pr'nci'p:u, ca o căbuză În drumu-i spre 
propăşire pentru poporul nostru. I 

Mrtrginindu-I în cadrele ma'j largi 'ale ·l~ma- : 
, . -1. I 

n1taflSlTIulu:, nefol~i'ndu-I ea pretext ,perl'ru I 
propa~p,T1ea vre-lInel uri faţă de streini, ser
v~ndu-'l1e de sentimentl!'! ce îl ÎntoVfl.rftşeşte, 
numai pentru răscohea s1.ilfIetulu i propriu, În 
căltlJ:uea d,c noi şi muHe puteri de vhată pen
tru viitor, îl vom propoveldui neîncetat şi 
cllect:n!Cioşi principiu lu i: Un popor <poate atât 
cât vreJa, şi prctllcştc aşa de mult cftlt se im-

Dar că Iubirea fan-ah-că pe care -o nutreşti I 

~entru cei de un sânge ~- şi asta Însc,al11l1ă 
sovinism ~ să paată c(}l1sti,tui vre-lin pene;,l 
Deniru aicei cari îl sImt sincer, nu putem ad
mite. Dtmpotri'vă, dadi llTlguri1 nu ar fi fost 
)oviwi cari au' fost. În Împrcjnr{lr'Î car: TIin 
.e-all dat nici o Îndreptătlre reală l'a stf1pâ
Jire, n\\ci atâtl1 vreme nu ar fi fost cap~lbi\l i pune prin valoarea s.a. 

'3. menţină organizaţia lor putredă. 

hnhrăţj'ş'area l'deij naţionale Şl ÎnJ drago
'te neprecupeţitărentru tleam, ori cât senh-

Clopotele din M-rea Neamtu. 
M'am de&teptat in chemarea de litttr};'hie a clopa

:dor din M-rea Neamtu. Dimi!H~(lţa era limllcde, zările 
·:ulcate lin şi străveziu pe codri. Prin fc:-c«;;tra deschi
\~ palrundea până la mine răcoroasfi ~i crlst,ilină, 
',iata acestui sân de paiisti de brazi şi de izvoare in 
:<tre se găseşte M-rea Neamţu. Am ascultat adânc, am 

,;sCUltat cucernic. De mult nu mai auzisem o predică 

: ;iit de pătrunzătoarfl. Era par\:ă .un ~Ia:i care eşea 
lin bolta veacurilor, ca să se reverse mustrător pe o 
:me rea Si apostată. Era pa'r'că un glas de străulO~, 

:iră ·odihnă Î'n mormântu-i, care se ridic:t să blastcme 
iC epi~oni. Mai mult de cât acele ziduri seculare, mai 
~ult de cât acele mohorîte portrete CII ierarhi din tre
:UI, clopotNe din M-rea Neamtu rechemau ceiace Ci 
'%t şi osânrleau ceiace este, cu puterea lui Ie~aia şi 

I !!rem:a. 

Câti mitropoliti n'au fost întâmpinati cu salutarea 
Al, pe câtj v<oevoz! nu i-au sărbătorit Si in millo..:ul 
;l.!ar primejdii n'au strigat că.tre c.er! Si iată-le şi azi, 

. !vnrând din acest trecut al tstori-ei Moldovei şi re~ 
,arsâ.ndu-se peste clipa de' acum. ca dintr'un munte 
,iânt o apa făcătoare de minuni. Cât dc mici, cât de 
,i:ăin! rămâncm noi aceştia de azi, aici l'ingă gât1e-· 
urile sfinte din care gâlde istoria Mold',vel SI a bj. 
~r'cei străbune! E o viată pe care n'o mai credem, e 
',istorie care dă În basm, E viata simpl:î.. cuminie şi 

. :,nită a celor ce au Înte.meiat si au murit r:înduri-râll
:ori Împrejurul acestei mânăstiri. E istaria unui tre
. 11 spintecat de mari nenorociri, stropit cu sân~e mult, 
:11 adormit, mângaiat si împăcat, În zlllltzetni cantări
"r bisericeşti, aici sub boltă. in pronaos. 

VOevozl şi vlădici, coconi şi jupănitc, soH străini 
i: căJu~ari din toate lavrele creslinătetei j.;ravoslav~ice .-----

Or aCC\1stă voinţă trebue afirmata şi v:t<-
loarea intrInsecă - dovedittă. (v.) 

au trecut pc aici Si au dus cu ei renum,Ae Moldovei 
şi al M-rei Neamtu. ori au ramas aici si vor mai sta 
pân;,i la revenirea Domnului.O. zile de necrezut când 
M-rea Neamtu, cu tipografia ei. cu cărturarii ei, cu 
stiinta şi cu cucernicia ei, revarsă lumina cunostintei 
peste tot poporul române<;c şi pcste alte neamuri, pană 
la Kiev şi la Stambol, p<Înă la Bc,lgrad şi Ia Ierusalim! 
Astăzi, când din bolta vremei. ridicate de fnrtuna ace
stor sunete, trec pe dinaintea noastră atitea am;'utiri, 
pare că visăm, pare că răsfoim albumul istoric al unui 
neam, al unei tări din celalalt emisfer. Şi totusi cati 
ani sunt de cât un Paisie stăretea cu sfântă intelepciu
ne peste n·orodul acestCli mânăstiri. şi câţi ani de când 
un Vcniamin Înălta În slăvi de cinste stiinta si numele 
M-rei Neamtu? ... E de mirare. dacă nu şi de spaimă. 
cât de departe suntem noi de sufletul acc~tor oameni 
ale căror urme, opere şi oase sunt aici de fată, În mâ
nastira. Si socotesc că sfânta Sofia. prefăcută În gea
mie lIU s'a simtit atât de străină, În fata notlilor ei In

chiniitori, cât se simte astăzi M-rea Neamtn, in fata ~e
ncra(iei ooastre. 

Tată-ne de câtva timp, inundând in fiecare vară 

cllprinsul acestei mânăstiri. Venim străini de ea si ple
dm tot atât de straini. Nu se lipeste nimic de noi, nu 
diim luare amin!c la nimic Si c1opotCole din M-rea Neam. 
lu s\'nă pentru noi zadarnic, Prin păduri Si prin poene, 
plimbăm preocupările şi visurile noastre pământeşti, 

iar dacă cercetăm uncori tezallrele mânăstirei, o facem 
d)ntr'ul1 imbold deşert de curiozitate. O cDntrazicere 
nestinsă. un abis! rămâne intre noi Si această siântă 

casă carO ne giizdueşte. 

Dureroasă problemă! f: lin b:ne, e un progres că 
am ajuns să nu mai scmănăm de loc cu parintii si cu 
str:1mosii noştri, ori e un rău şi O de~enerare? M'am 

Lucrările Comisiei 
Constituţionale. 

BUCUI{EŞTI. - Com siul1ca cons(tutjo1J.d,lâ 
în şedinia d,c ieri de dj;nincată s'a ocupat de 
chestjunea drepturilor evreilor. 

Anteproectu\ propus Prevede la arl 125 cei 
se ratific;l toatedecret;;Je legi cari -,,'ah da,t ref.e
ritor la ÎnccU.îtcnirca evreilor. 

D. minIstru L TIi. FLOJ{ESCU e de păr.!N 

<::ă acest text să nu contie numai o enuntare cie 
ra.tificare de decrete, ci S,\ con-tie o di"pozitie cx-
1,1icată ,a'suPra acestor drt!ptUl{. Si anume J-sa 
Propune un text În senzuf ca toti evreii cari au 
Locuit În vechiul regat înainte <de 1910 să fie de
clarati cetăteni român( fără nici o formalitate . 

D. dr. ADOLF STfRN e de părere ca ţex
tu1 să vorbea'serl numai de evreii din vc::hiul re
gat, dci ceilalti din 'Provt:nciile <alipite sunt pr~
văzuti În tratate;e internationale . 

E îrus':li dcpiirerc ca ·data domicllJului să rc 
1919, iar nu 1916, de! a...:::eastă dată ·c în tratat. 

D. J. L C. BRA T1ANU spune ::11 nu trebuie 
rezema te drepturi].e evr,cilor pe trat,<:telc dela 
Versailles, c~ci unele pr:ncipii din aceste tratate 
SLlnt pentru noi o -c.hestjune suflctca<;vJ. indt des
chis.i. 

Adllnih:;m ca drepturi~c Srl se rCCll110JSsci'1 cât 
de larg, dar mlmai pe baza unui cOilsimt{ulHlnt 
intern, nu cu contpohtJIl ş.i impunerea străinilor. 

D. D. IOANITESCU spune că d~-,pozitia tre
bue s~i prcvadă numai pc evrej,j din vechiul regat, 
dicj in ce priveşte pe cel: din nou!le provincii 
chestia etranşat{l În senzul că devine cetătean 

român nu oricine a domiciliat În România: ci nU~ 
mal: cei cari a·u fost cetfltcni ai fo::;tdor imperii 
austro-ungarc şi nllSesc. 

intrebat aşa de multe ori Si mă intreb azi şi mai n;,::li
ni$tit sub scormonitorul misticism al aCestor clopole 
str{lbune. Sunt poate un suflet timid şi inapoiat, sunt 
poate un poet înamorat de Iisus Christo~ şi de vre
murile vochi? ... Nu şl.iu! Stiu numai că această nesfâr" 
şită depărtare morală În care ne găsim fată cu un tre
cut atât do apropiat, mă doare si~mi dă pre~imt'ri rele.· 

Cât e de tulbure Si de frământat de viielii cerul 
sufletesc de astăz.i!... Cât e de nemângăiată viata şi cât 
de pline de morminte, săpate prea da vreme, c.'irările 
ei! Trecem prin viată grăbiţi, febrili, spuiberat{ de pa
timi şi de pofte, ca niste pasări călătoare, peste o mare 
furhmoasa ... Când din zborul acesta, nebunesc şi nim:ci
tor, v~ld ca astăii, incremenită aici în valurile vremei, 
o cetato a repausului în Iisus Christos, mă .opresc si 
m;t odihnesc, Cine ar putea să spunil farmecul acestei 
odlhne sufleteşt.i I Liniştea profundă din preiurul siin
tclor biserici. strânse între cele patru laturi de chilii, 
portul lor străvechi şi alb, prestigiUlveacMnbt de" e
vlavie incremenită in p~etrele cu slovă, în zidurilr, cu 
metereze, cad pe oglinzile inimei, ca pe un Iezer mol
c()m şi visător ... 

De prisos ţi-se pare tot ce ai lăsat in urmă. ne
roade si de o zi frământiirile, dezbinruile si luptele la 
care flSt! părtaş, jalnică ~i de despre111it viata ta 111-

trcad. cu toate legăturile şi foloasele ci' Jar a dona 
zi dacă trebue să pleci. dacă zQcle rele si sbuchlmttJ 
zadarniciei n'au implinit Încă masura ta, ridică-te si 
ple'ică. Vei 1;1sa ·su~pinâlld. în pragul sf.'infuluÎ locas • 
unde iti faci crucea de plecare, ca pc un diamant aţ 
inimei, ca pe Uil zălog după care va trebui să te. Înapo
ezi, dOful ca clopotele din M-rea Neamtu să sune mereu 
peste mormâ/ltul rău, până la venirea Celui mult aş-

teptat! O. GALACTION. 

P~eţu.l unu! exe:rn.pla,p 1.. Leu 60 bani. 
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Deci ,data mI poate fi 1919. căci Întiml)t<l 
răz.boiulUi au venit o mulţime de străini ma'i ale" 
în parţil'e nOrdice a1e României, cari alt sohimbat 
înfftţlş<'l.rt:a etnografică a satelor româneşti, 

Data nu poate de -cât 1916. 
D. M. POLICRAT e de a-c,eiaşj părere cu Il. 

JOallitescu. 
D, C. DISSESCU e de părere să s.c vOrbeas:::ă 

in te.xt de evrePi de orctu,tindeni, 'aşa cum e În 

tratat. 
Dsa e pentr,u data de 1919. 
D. lffiinilStru AL. CONSTANTINESCU SpU!lf; 

C~l fiimld este vorba aici de .evreF nostri din vc
ch';ul re~at dsa este l='entru data de 1914. fiind",ă 
cu noi au sufer~t aceia cari au fost stabiliti în tară 
înainte de începerea războiului CllrOpean. 

Numai -acestora. trebue să r:-se dea noile a
vantagii pc cari le prevede textul constitutional. 
.;:are acordrl ceva în plus peste textele jecre~lor
legi şi anume: că ul:;ei cari au rost domid;\iaţi în 
RomftnLa ,(vechiul regait), înainte de răzhniu sunt 
recunoscuti ce t[lţeni românI; fără niel o a'1tă for
malitate ;ji deplin drept. 

Dllprl Iloul text eonstj:tutional 11U li-se mal 
cer eHeHar din vcdiul regat. fOrTllatilăt i compli

cate, PTe\'~lwtc de decnctc-k:-.;i. 
S'a admis p~m!rea dhti C011stantint'SeH, 

• ~ $I11III $' 
.. , ea .,' SI .,tu ....• (tI .... 

Se vor plăti despăguojrile de război. 

Numirea unei comisiuni. 
D. v1ntlli Brătiann J dat HrH1ăt,J:q'::a tlc~'zi

une: ~e illiiitue pc !;'IT1g-;1 mi"nist,'2rn1 de hl<lntc o 
eornisi\lJloc pCll:trLl studicna chest'lll1i!"r Îl! lc~ă
tura cu posj!j\itatca de ~jL1t{)rare a 'unor c:J.te~;Jrii 
de di\111nt i de rhzhoi, . 

Comisiunca va l!ucra având În vctkre urmă· 
t(lar'~ll! directivc: -

1. C!asart,;[\ paf':uhc:or de r:}zhoi dt1J)~l natura, 
rCv'il!llC'. importanta şi un,:cnta despăgqh'rll'lr. 

2, F.xfxut:I!'C:l HEI1; pro:.::ram de c\':11uart,; ii 

acestor pap::uhe în le~::\tur;î cu 3 factori; 
a) Jesn~i};tllhilC' datnritc de vrăjlllaSl: b) miJ

locale bUJ;ctare ale stahtlnj, ce ar trehui afectate 
În cazul cflnu '1111 r: l:lsati la propriile llo~<;irc r e-
Sllrse pentru dcsn~itJ:llbire.: c) în acest din urmr, 
caz ce cote ar trehui fixate· pentru difer:tellc ca
tc)!or!'i de l1RtJ:l!hc în r;}'110r't cu resurseb nOlstr:: 
asa in cflt, statul să poat;l în mod SigLl!"să-si .111cn
tină 3nl"::LÎ:1mcntu! ce ar IU:1 pcn tnt nbtă. 

După încheerea ,]ucdî.rilor com iSi llll Ca V:l p1'e' 
zcnta ,concluzii dL1Dă cari se va pntca d;s~llta 
Crll~sliun,ea recunoa~tere': rea1c a acestor obW~:'l-
tiuni 

MembrU ;1cedei comisiuni sunt dnil: C, On~:u. 
N. Botez ~ Or. Proconiu, SCWlt.Ori:, N. Bălănescl1, 

'N, Cll'rcl1~0SCU si C- At:mănisteanl1. dcp!1 tati ; Al. 
Dohri-ce,an 11 , fo-st jlrcsedjnte l~ InaHn Curte {le 
Ca!satie. F:ftimie Al1tonescu, F:mil Giuan. director 
!!cneral1a despă~uh~ri. Oh. M. Dohrovici , direc
torul gen;~ral al contabilHătli S!:enerale a statului. 
direetoruf g:en.eral al mi11'ist~rt1M din În dusiric. 
un directOr de mini~terul (I~ricu.1tnrei şi un di
rector din trfnisterul lucrărilor publice. 

S€'Cret aJ111 'Comtsiunei va fi ci, Al. I\ie'Scu, suh-
director general 'b! de~păj?;ubiri. 

ComjslunCa va f.' oonvOC<ltă imediat după săr-
hătorL ............. ,.... %4. P. • $%' tW ...... 

Atentat contra ministruluiRassin 

SOLIDARlT ATEA 

Conferinta dela Paris. , 

Punctele programului francez. 
PAR [8, - Conler inţa Il fwt deschisă ,de că

.tn'l dmlll Poinl',(\rÎ'. Pl'O,gl'amnl ,frallcert pentru 
MluţjoIlwrea euestJlmlii reparatiu~lilol' .arH.tă ,(.'ă 
Frllnţ,a dOl"eŞte sit luel'(,'ze în deplin acord cu a· \ 
liaţii săi La conoolidarea pilcii exocutând inrrograJ 
tra,t;lfţ,elo şi {'onsidrenî.n.d că l'ClparatiuIW!l J:mnelor 
,de război oote o t.peră de j11'~ti:t,ie elementară. 
Plvg-r,a!mlla frall'eez comport.ă UI·mă,toarBl·e pun-etc: 

L ,&>lut.ion.areap,l'oblelllii l'eparatinnit1or !şi a 

(la tor.~ ilol' intE'rn1iat.e; 
2_ AdoT\tarea unoi politiei pre('i~e .în vooeraa 

stabilil'ii {1U1',m1ni mf(r('ii g:emnan.e şi a reorga11ii

z!:îriî finaJlltelor Reidnâui; 
~, A ~e lua hot::irttri jnlCdialte rdatiy ]a roo

ratorln :;'1 la ehe"ti'unea p:ajurilo!', so{'>!Ait-e dc 

Fmnta {'<li indi."spenz:rbt.le . 
Ft'unta arwdmitc evC'ntuwl o rodurerc, cLwC'n 

.alinţ.ii ar uelmito ~i pnsihilitat<ea unei alte alln(,
najihi a (~rcallţ.('i 10.1' asu!pra Go.I1lllaniei. 

S,lmb~lt~i, 6 lanu:lr:c 1913 .. ,~b:l1; -
!'area Hlol·alol'l~lui. Pc a,('C&",tă eonsideraţiUIlI; 
care nu "e ÎnteollleiuJ:ă pc Ili{',i un procedent, alia, 
\ii a'r trooui să "(\ l.ipt;eas.că d:e ,toarte dJ'epturil~ 
ce li-le confEera tr.atl\tllli şi pr'În -eare taI' R,\'ea 'pot 
sibi1itat-ca săsilCl\seă Germania. a c",'{e<'uta obli
g,atiulliLle sale-

l'l'o('~tnl ellgl~z apare dar ca peri<,ulos 'Şi clă, 
dit pe i1uzii. Trebue owervat, ca Germania U\I 

are datorie ext.ernă. Datoria sa rezultată dim 1'1:. 

l~arat,iuni este cons.irlerabil 1'eGusă prin p1anul 
hritanic {li va lmtea rfi Rcrnortizată în -circa 15 
ani. Germanja va fi ,atuu:ei singura ţară ,dUn Eu, 
1'0I}JIa -cal'O nu va a;ve-a uiai Q :sa'l"l'i'llă externă, 
P rQ€el nI englez al' rt'!e1uce plăţ,ile efective al~ 

Gormaniei la circa 27 .miniarde mărei ·aur, O 
('otă de 80 la i'lută din ohligatiunile A ţ>oi D fiind 
,d(':~,i11!lte l'e1J<Ulatiunilor, !totahl p1ă~i,IOl' făt Iute \':1: 

Itliat,ill)l' {'li ac'e~t t,ithl al' at.inge abÎla 20 miIi, fllil1t\l 
~ s'a 

arck. 'Df. 1 
."ea' •• I lift., uea'. $$. - ........ $ .,.... Dll 

Improprietărirea în orasullra~ 
In .. Monitorll'l Oiii,:ia1,a'l oraşului An\Jd" a a· ::tă: 

p~trun l<e~ubmcntltl, c:; :J,O(}rat ,de MjJllstCll.ll ~~ Iei 
Interne, PCI1t.nl pLlI1CrU in aplicarI' ~~ lcgi~ d'r: 

:\t'o.~t pl an iiix{'aza (1)1 igati un ile g'el'tlU\:IlC In- 17 Oc!OH1V rie 1931 pr'n care 'Si; ant(jrizit C\linu· 
nele urbane sii vallda loturi de ca~r. invaHzilo" 

, Programul enQlez. 

~~"plinitc în ti,mp de 4 ani, I'n fii!wlp.g;ale {'ti ni-

l 
v[ldl1\'l~i!lr Cli orhni de r~lzbo'. functi,marilo r d': 

lll[{" Aal'il (1'8 <,ii:'f.eva 1tvdd în l1atnd'ij1entJ1H Stat, juuet şieOrtllln[l precum şi wtl:iJj' de11l0b- ;~ Ţlll 

f" 
1: Or 

C.:N" ,.p 1':1 ;\"'0['(1.1 'Hn{'r~dit pp haza plătilo!' yj.i- \' :jzaţ([or, Dlrltibile :În rate. 
tnar,', Pentru \·iit(lrii 4 <mi ~e VDr plă.t,j 2 mili- I Ratele sa plUtesc timp de 20 ani 'Sl loturî!e u.; 

,aTfh' IlliÎl'l'i au1', allual şi :? ~i i11m. mi liHl'dp ,mărC'i II pil!11:1nt SUl1t in~ll:ellabi1e S anL 
allr :ulllai1. Pl'llt'l'U yii'j(jl'ii eloi' :tni, După 10 ani Da::f\ În acesit bmj) cump~lrilt('l'lll nu li'. 

, I cOllS(rlll t c::sii, Intlll revint: de drept ~')!"<Jl!ild ca:' B 
:1 şi 1,;\ mii!3Prle l'.~Hl o S1J.lllii chiar mmi 11C'Î'ni"<'m- i 

1 

var'~stitui SL1ma Il1 a tit~l. 
I1atfi. îll,~il Jln mai miC' (kl·i\t ~l.~ miliHl"\.(', tflnpli Pretu:" !Llcr{lrihr edirt;ll'eafcren!c aL~st'; 
('ll.!ll !i(! Y8 1'[:"\a ,1(' C'i'itrenn trill1lillal impartial- ! Iptllri "(1 fi Sl!pUrta.t jl1111;tt;;k de cnnllb1:l, jUliiJ' 

Pentru o;llpntn'ghcj"{'a fin:nltelol' ~'('nn:l'lle "r j ta',J U.e cllmp[lr~lt()r so~otit pc mctr1l1 rniar LL 

1~"'1:)\11îf'. inf,iint.arl'a În 1~('dîn' a nllui'r>oll,.'ilil1 fi- 1; fatad:'L ' 
p 

. , Lnrmilc Vnr a \'1.' ,1 ,) forma conS~t-,lthi!lt:5: :":IZ!l 
lI~l']('!ar "t,n'!1I, J'\"IIlP\W (lin 1)[W":>a11e l11J.!J1,i1-'f' rl«' '1 \'Or fi mal miei de 200 lllp. ~I ni,) '~IJI mari c,'~,;tn 
_\ ll!!,'lia. Fl';i1lta, Belgia, Italia. {'lI ,alţi d<,i 1110111, ;;00 mp. 
hl·j tl.l!lr.:,rÎ.z·'llLl "':1,11 rlil!tr'(\ t~ll'a lwlltra, ,u:nllltrl ('a 1 P,l;rl 1:\ 1 Aprilie cnmu lle1 c 

,.1 fi 

llrbn'1(~ \,'i)r tr~r' Tria' 
de te':,::.' ccrCr:: '~1 a, 1)r8::'(\i!:JI,!!l .. ('x uffit'j,," 1'(' lllinj"ll'llldp fillante> sfi formc7,c ,1.!stc. Pe c.ah:Korri, 

primitc în acest scop. 
g;erman, 

lnlesniri GermanIei pentru echilibrarea 
burretului. 

Spl'(, a da nrYillanl{'[ pn~ib!litatra de' n ro,;t:t-

11 ra H~hi 1 ibral'l'a lmg.'tnl.ll,j ~a \1 !3! a c"t:tltor n it'l 

('111':'\11 miîn·ci. pste ah,.;()ll1t p,;:.{'!l,tkîl (',i 1'-il. fie <"U 

totul Iiheptă de plătilo în valută ~.trî:îină, în t,im· 
pl1,lpel'ÎIHLdu l ricIn Îl1'('{'Ţ1llt, iar 1inari1e în na
tură afară de e8,znl ('ă ţările pt·i.mito.are vot' 
\'oi "il le l~ I:Hea&,'ă in nu,m('rar - \'01' trebui rc

ehu,:.e La minimum. 

Poincare contra programului englez. 
P l\RIS - ht şodinta nc eri a contNenţ(\irl. 

PDÎ'D-Gare. il făcut .C'ritieu woer.t"nJui britanie. 

Acum, după ce cun{)~u-::t,c,m în ce lUI11Jt C01;( "'ra: 
tii!c escntralc de irnpl'(wrict6rire în f:')'Î1Hne\C U~' "ian 
b~ln;:) ne punem întrebarea, 'CI1111 VOI' P\1tP<l tie t\ ;lIlt~ 
funcţionarii s,i-~; C];ldcas\,;i tlnc~ll1in, C;lîlU sti [." 1 
[~stc că ci în ziua :dc azi de aH'3 aH '::11 ce, tt: ,rat: 
lat~ d::ci că o lege cu intentii hune n'îate FI inl'til: mas, 
ciad leg-iultoruj nu t,-a mai lua si alte dis1)ozit:u, .... 
care ~ă dea posibilitatea fl1llctio'n':\ri;{)[" să eia la 
deulscă. 

In BLlcnrc~t1, rl'2c<1s,ă ÎmprorrÎetătire a ÎUIt> 
tionZIj{'or s'a înCC'Twt înc':1 elin 1910 c.':nd Re~; , 
MO!1or)o'lurl'lor Std~,llui. CfR" si Min::~te\rul J; du j 
răzhoi a construit c::rtierc intregi ~cntrll SU:,' zi d 
başU lor. mal 

Dlmrl Înde1ullS!:at.e studii şi discu~jllni S'? y,' 
zut c~i nici Înainte de războiu când mana de ~/ :nel 
Crt1 şi matc.y<'alelede construcţii Cr:m f'):l.rt.e iei, ru 
tine, nici atunci nu se putea ca un flltll,;ţjonar să' e, 
construiască sÎn~ll[ o casă. S'a ajLlIl'S deCi·la sol:·' lUa' 
tia ca să se constru1.as;:,ă vile cu patm aj)artame~' :er 
t'e deosebite. ventru patru ·fami'lii. Plata constrJ,' C~ 
tiei se flkea în rate timp de 20 ani. S'a ajiJ;:; ehj 
a!itlel ca ,in timp de 1--6 ani, in.rin!e de ră~b'\ nte 
s~i fie Ît11pr(}J)ridăritl'~ peste 5000 familii U.e [uo: 1mi 
tjona ri. Vo' 

Cum ,am crede să :>]"occdeze astăv onou:, A.l 
p{lm5:rie a oraşului nostru? B~ 

1. Să facă cunoscut tut.uror cct:îwtljior cal: ari 
sunt lohtrile de parcelat. " 

2. Să caute ~ca Înthlder.'fl. oraşll'ur sil se fa:' să 
PRAGA. - 'Birou1 -de presa ceho9'lo\'.lllC· a 

(l~t ~1,Nnutornl {WJnrn nicat: 
Azi <1im]oJll:~a.ţă la Ol'Cl(l O ~'a romis ronih'R 

min l""tnt1u<J ~l{l fi'n.an1e, Ra.qsin, wn atenl\'.at, in 
tilom~rut:nl cân,d mini~t.n'Ll ieşind dda Idmniomîl11 
s,.1.u. u~se ÎIl, automobil. Autorul atentatului 
Iosif ~op,al de 21 ani şi fnnoeţi.rmar de ba~l~, ia 
tl'as din 11,n rOYD}ver donll gloante R!i'llpr& ImlllilS
tr~lhli- Gras rănit, min ish"ul ,a fO-",t t,ranJ31Xl'rnat 
într\m 5a~lator. 

1 o'~ i f f-;opaR nu f il ee flB,rte ·fI in nici u 11 _ fl'&'rtl~cl 

D. Poill~re crit.w..ÎJLtl V'lannl eng-kz, a ,decla' 
rat, ~ă prQeCJtul fîn -chcsti,une ('Oll<:<tÎtU.c o 'adedi
TlHtă inQvaţiu1lie a tratatului de pace, ou .tendi'llrţa 
,~ă des.fiinţ.cz,e nil maro număr d.c i(!llauze. Prooetul 
englez modifică co.mplret e.tat:nJ de plăti ,dlela 1.on 
dra şi ;;1l'Pr~ima toate ,dreptlLtile .oomi"iuuei Topa

nţi1lillilor. Pl'()('AltuJ prey,e'de că în con1'lihu.l fi
nanJ'Îar, Frau,ta. Belg,ja şi It~1ia p01:. .fi tpnse în 
minoritate P,l'ill \'ot.ul minist.rului de fin..'mţc 'gel'
auan. care ar ~'lV{'.a putere 'pl'ec'umpănj'toare. El 
nu JiStiiBlg{1 r.epar:Wţiunilo d~ edeIa,rt~ ob1igatii 
3'le Reiclmhti .şi violoe!I.Ză dÎlspmiţlunile tr,atrutm
lui' oe l)lIIOC 'J'IOtati W' la r-epara.ţiuni,1(} in nwt.ură; 
pe de ailti\J parte 11\1. vorbeşte de 100 d-e fu r:n,iin
rî1(l de căl'bnui {'e trebue ,,,ă lJ,e fa{'ă Germunia, 
ponltrl1 a în1oe.ui eărburLii din mim~le 1{} ist.ru"e. 

Tmt.attd rkJa Vefl;\ai.11-e::l ~)TIJsti:tlle pentru 
Fra~lţa o le~e interioară de lStat. mall ,POate' fi 
modificat (h:l(,;tt în ul'lnavotulni p.!u·lamen.tdor 

"tatdm sem nat are. PlaTml englez nu pNwede de 
100 11l~Lrea ne-UImi g::Lj, -lăî'ofmd flă ~ 'l're~dă dî 
Germania. va plăti făru. nioi o difion1t.ate la expi-

~'pre Mureş şi chiaif peste M.ureş. ' , 
3, Să blltervin'ă ~a So~:etatca LOCU1Il\el()r li: 

f.ne din Bucureşti "str. Par! i or. ,j. ca să i-se ti" 
mită un sta1:ut În care suut P1c\ăzute şi condiV'.' 
nile în eaTe s'au ~onstrttit case rpentrJ functiona 

aş 

4. Să trimită un delegat la B~:;'Jreşti pentJ1l: 
stud!'a la fata locului cartierele cClIlSlrtli;e de s,' 
numit.a societate. 
Să ia initiativa form:;'i'ci unei ~)~~d~ţi de, crt

strucţl:uni în care să He ac~:r.nat'.;l ŞI bătt<:*~· 
m3'rii proprietari şi COmerc1~{ntii d~t! Arad. 

m 

Ţlolitie ~i nu e "ici legionar. Lllâ1l'du-se In:tern
gatlo.r. Rop.a:l it declarat, d a voi t :să·l peMp,sca
~di p"(> lla",iin Ţ1C'ntrn acl1ivitat-ea politică ce a 
,l{'~fil~lll'at..o ş[ se 'Pregat€'~te Ide mulkă vr'e;me 
pentru ace"t a1entat. 

, r-' 

CIne mai are de spus ceva 1l rugăm ~Daf{ 1 
spuna, JU .. C 



-
misionarea funcţionarilor cari nu şi·au 
însuşit limba oficială • statului. 

CUl,i. - In <'leuzul ruxlommtci mnnist,cl'ullli 
Lnt('rne, fum*ion,arii ,din ,se'r\'ieii1<o t'.tatului 

lt datori «ii facă \dov~ă, că pos('.d limba sta
~, Cu ocazia e.xamC!llclor ţi1llt\:tiO în s611zull a
,tei O'rdonanţ,e. 18 fun~timulfri din sCl"VLeiul 
~llui n'au corespun;<; ~ ei au ·f0t8t domlOiio
:ti, A(·,~ti fu,neţiO'naria'tl adresat mini",tel'u~lI i 
,lnterne o cerere În scnzu.J. ca sii fie reprirn1.ti 
'poi'tllt1ile lor. ob1igârllUtNle ~a în termen fixat 
-~i în:~lN:,(>.ll..;eă limba ofi('ială a .statu!lu1. 

(Rad .. w! 
a do' ..... s".. • n 
;~rb~torirea violinisfului Prihoda 

la Bucureşti, 
'.'asa l'rihoda c.are ,,~a ('On(',erta Du,minecă la 

'alilltul Cultural ~i-a alrătaJt ffi'a(~tria 1a un (~eai 
e s'a dat JOi seara La, Pal'art.u.l Regal, în prezenta 
Of, LL.~i a r1{'Il111itarilor ('urtii n'eg-al'e, 

1l11pi1 ~tirile so~i,te din B1WUl'Ol;lti )L\f. I~L 
lt;(()le l;'i Re.gina an fost înC'Îmta'ţ.i, 2JScn1itfmdiU~1. 

l,a "rtLl':;it J1egBle cu :mâna pl'up.rie l'a ,(h,<,o
~t ro a 1'1i~t <'u (}E'a mai mare ,di,~tinet,ic ll<Cll tnl 
IrW: ., HPll c-)IercnJtÎ", 

SOLIDARITA TEA 

INFORMATIUNJ. , 

D. Iu%u. Man.iu, lireşedi'n!l:e,le Partidlllu i lIea
ţional va împltni în ziua de 8 Ianuarie 50 d.e ani. 
Aderentii Partidului nathmaq, fac mari pregătiri 
pentru a serbători, cu 'această ocazie pe d. Maniu. 

• 
După şti:ri.Le sos;te din Oradea-Marc, acolo a 

fost înăsprită starea de asediu şi cenzura. DUIjJ{l 
informaf.,ile zilanelof1 din Cluj aceste măs.tlIfi se 
aduc În. legătură cu nota pe care Mica Intelegere 
a tri.mis-o guvernu~ui maghiar În chestia respec
t(lrii clauzelor tratatului de Trian<>'ll. 

• 
Se anunţă din Cluj că wml,tetul executiv a.l 

Partidului naţiooal se va întnmi În curând pen
tru a discuta situatia crelată prin adresa prezi. 
dCl1<He1 Camerii. ·::;are Învită parlamentari natio
nallşti să-Şi ju:stifi~e absenţa dC'la şedintele Cor
purii~or LCl1:iuitoan(). 

• 
Comitetul central executiv al Partidului ta

r~lnesc a reales urmtito;:rrea delegatie permatWll
t{t; 1. MI'lla:l'adle, dr. N. Lupu. Pan tia1iJ)a. O. B~):.!
dan-Duildi şi OI". l\1n'an. 

. A ales t-\ccrebr ~enentl al Partidului tăra
, nesc pc d. Vir5tiil Madgearu şi Gasic-r central pe d. 

1. Banciu. 

h~11i, Vineri SL'a1rt1, VplSa Prlihoda a ('ânt,l~t ,la 
\;,'lL{<lL Biletcle pentru uce"tt'.()lH'cr.t ~':1JU vtlll

i:tt !lqH' 'lll1X~t, timp înainte ,d{l jn,eepPl'ea {.,'{JII1(~er

lJlllf, 
Va~:. Pr,ihod.::t a fo"t RHrhiltori1. {'u 'cnt uI"iai'<B1 

i~ 1'11bii(·ul blH'n]'0'i,tean, 
(',.Ill~hwăt(.rnl hirml!luli dl(1 1'On1('l(~I·te "Seala" 

H Oridl V;CltOI'. zial·i",t, a r(\llşitRă-l {'iL'1tige pc 
I~nonwnalnll arti>!t (]c'-amai înta.rzia o '*'al'ii 'pen
;~, "l ('.Î,n.ta la A 1"<\,11, 

Mlnfsterul de industrie ş,i comert a decis Ilr l )

hibirea OXPDrtuhlÎ tuturor p:ei!'or, h\r{l lIi,.;i o CX
, ceptit:. 

Bîl(ltH pentru ('Ollcfl1'tn1 rI'e Dllmill.(i\',ăf:I(, nnt 
i",l'\p:ir-a la 'jlHvetăria Bloch, ,. 
IlZe7Js "ra", #''11' ._ "PA' ........ 

'~ somatie a ~kei Antanre către Ung/tria 
PH:\ nA .~ - 8t.atele MieeiAl1 tHntellro('I(~

"':lză U ,intm'ven\Lo pe lângă gwmrnrn,l din Bmla
,,.,ta in ~n()p de a detf}rmina lJtlll'CElsta Jin 1111mă 
j re"p~d{, :<ituaţ.ia er{'ată prin trUiatnld{) la 
rianMl. Marca Anl'antă ur.miircf;\tc d{l ':l,;p,monna, 
1 ~~tenţi(l înCOl,d,at.:l, 'Cveninl('ntele (jin U n,galf'ia, 
'aro llll îJl'cote<tză de 'a t;nHl~.'na turburări ÎIl Eu
"[la Cent,raJă; l)en:tru aCPtlt fapt s'a pr(Jlullgit 
'landahll l-'D!mik<;jllnen ,(le ()ontrol, prelnngjr(' 1'8-

":ult<Î,nd din ~nvingţr(\.a di p:ll'tidclp n;:lghi~l1,(" 
<." lnllj.!.{' ('U nt~5'H .... )t(\"'C nbl iga't,ilmileilrnpll~c de 
:i'atah', ~e ocupă de rCo('()u",tituil"ea !lnnatoi ii'.tu:h 
alasra 11 !l(ll' lCg1i i'llOfen&i vc. 

---. • sa'" n..,.. uu •• • 4U4un 

Iare festival artistle literar 1 

.,Sodetatea ScriitorilOr Români" patrGllaL~ ! 
d~ M., Sa Regina, va arania la 8 Ianuarie (, doua I 
ZI de Cr{\Cinn) un mare festiv'll artist:c literar u~· I 
mat de dans in sala mare dela .. Cr!!cea A!!J{t". 

Vor citi d:n o])Crele lOr următorii s(.rÎ'tori, 
membri ai sodetătii: marele PTozanr Ion Ci Q

run a carui ~imbă de bronz şi putere de e~(\'art: 
e aprcC':'(ttă de toţi cunoscătorii de lii'!l~ll:ră 
mare; distinsul poet şi tălmăcitor a1 :l1i M. 1'1~ae
~rlick •. d. Al Sta mat iad; duioasa scr!'ioarc 
l.iOnstanta Hodoş, care ş~:e să evoacc lli 
dljp mjş.cator suferinte!.c şi pasiunile sltfletu 1,ii te
"'('Iese; d. A. Cot r u ş, cântărcţlll ororilor ril;>;
bOlu{ui va d:ti cât.eva din ultime/e-i VerSl1l '. Jş; 
VGr ma:i da Pretiosul concurs 1a acest festiva;i llil i' 
Al. A. Hod o ş, Ş t efa n B 11 1 c eşti, ap,:Ji dr:l 
Ba b y De mia n care va cânta câtev .. mi :]:1!1nte 
arii, . 
" Au mai promisconcursuJ :101': dna L Y:J P f) p 
~arbătorita primadonă a Operj.i Române din ClUj, 
~ d dr. 1. O 1 ari u, apreciatul tenor reia acee
aşi Operă. " 
, DUDă terminarea progmmuh,i, va urm~ dans, 

Publicul din Arad Şi provincie manifest:t cel 
mai V:u interes pentru acest nestivat 1,-tist:c l;to;· 
l'IIl' dat în beneficiul 8oe. Scriitorilor, din a1e ('8.
rei fon<ll1n. sunt ajutati orfanit şi văduvele s.::dL 
lnrilor morti, apoi scriitorii bătrâni lipsiti d·~ ,,,ii
loaCe şi ţinerti de talent. 

Pulliicul nostru se va Întâlni în 8 Ianu:\I':e la 
a ade\';lr3tă sărbătoa're artistică Hter,di. 

Bik'te se află de vâmz~re lm I~ibl'ăria Ini('\cc
lla11u, Ptl'1'\l1'ile: I,oo 1'6ZeM1at lei 40. ce-leLalte 10· 
~Ufi lei 20 ' . , 

* 
"MOll'ltcrul Ofici'ar' pull'l(c~ urm~tl.o:lJ'c~ 4:;

ciZiUllC a minister111\!f instrucţiunei: 
lJfp'(ill1elc eliberate de univcrsiUlmC Ullg'urc

:-:;ti dela 15 (28) August 1916 Încoace, nll mai aii 
V~tlO~l re. 

Se c';ccptl';:tzC,: 
a) [)ip!,mnd:c ohtinl1te de ccbţcni i devcniti 

romii 11 i prin alili rea Transilv~'lnici p,ÎIl~i la da ta 
des:ch'idc'l"': 'iltllin'rsit,tc~ mm:ll1cşt.j din Cluj, 1 
Ucromvrie 1919: 

f h) Dp';olJlele ace'''r .::et,tţeilf ULvCHiti romani, 
cari la 1 Oc tol11\'ric 19191:r:111 in ultimii doi ani 
de studiu, adie:l di!~liJll1clc obţinute p,lll[t la 1 .\\0-
emvrc 1921 cel 1T1:c i t'Îrzîu. 

• 
In vederca s~lrb:iLDrilf)r de Crikillll. Prdcc-

tura p;)Hr.c:i el JISj)lrS {:~i Dumiacc([ se V'l da or
dinca zi,lc.i de rc:paos cUillDlc.t. fiind Închise în
trcag~i ziua şi barhcr'i\.e. 

Luni În ZiU,1 a doua de Cr;k:itm barberillc şi 
lJr;iv;Wî\e dCa:ime1!te vOr e:lte dcs~his pâna 1" 
amilazi. 

Marti, în z:l1a a treia de Crkillll, C dcplin~i 
lib.crtate de mll'l1~ă. 

• 
Nutneroşi industriaşi şi nC);U9tori din Germa

n~a s'au adresat comerciantilor romani, arătâlld 
că în nki un ·caz şi sub niCi o formă nu se VOI' mal 
prilllli pentru plata dwtor i ilo1" sau mărfurilor ce se 
vor cumpăra din C1ermania marCi gCrmaYlle. Toa
te trcbLlCsc plătite în valute străine., Î11 spe.cial În 
doLar(, 

• 
T,oa.tc pnHii:o din tară ali primit instructillil i 

~l. supravegllleze purta~re.a eleviloy' şi să prn(:e
dcze, dl1u trcl}\iillta va cere, la stahilirea [d,cnt.l
Ui ti! dcvilnr şi la GtJnfJ tlCerea lor forţată la dom):-
<:;iliul pări·ntilM ori corespondentului, • 

ElcviL' , cari nu se vor putea legitima prin nu
măr ş.i c~Tnetul de identitate. VOr fi arestati, p~llă 
la st.abllirea iden1ităţi' lor. 

• 

• ta'gtles Ur~nnereslt. 
Un cours de langue 

etrangere doit mettre 
l'eleve en contactavec 
la langue telle qu'elle 
se presente dans la 
vie de tous les iours 
GoJdberg, Eminescu 
(f. Deal, ferencz) 9, 
et. II. 

.. 

pag. 3. 

Tinerii, cari au obtinut amânări pentru studii, 
Vor putea preZinta celftificat.cle de frecuentă pâ
nă Ja 1 Marl':e din C<ruza ·suspendării cursurilor 
t1n~vcrs.itare şi Ilefixarii datei redeschiderii ClIrrslI
rilor. 

• 
Cilim În "Gazeta Volun.tarilor" ('a-re rupare 

.la Cluj: 
1 r n eadrele armatei române au .hIlptat: 12 mii 

I rl-e soldat,i rC'cru tat.i dintre refngi~ţii ~ani~.\lJ r~
l1UUţ .. t la !'\ll'PUşCUNL :aootro-ungara; 10 mIt d!ln 

! 
râ.nidurile primnierilor din Rm;ia; 4000 au hlP
tat în eur·ptll al doil('oa de vohlD'ta-ri, din Serbia, 

\

' aliitJ~l'i .de ]egiunea ceho-slova,că; 6000 în Jegiu
n(',u ltahana. 

Din (we"t număr de vQluntal'1i .an murit pe 
I frollt ,;,i de rpidemii peste 6000 d.e oameni. A

,QC('ă a.proape 1/5 part('. 
• 

rol/il/tal';i În TIl!J().<:1rIl·ja" ~{,ini",trul agl'iC"l.:IJ
tll1·ii din .Jllgo-sla\'ia.a .fiocmt () exp1mcre {\Ima.nlln
tită a~upra reformei agrare. Di'Tl cxpunerea mi
r i!"j 1'1I1ni reie"e cu i'n !U'f'astă iară $'an eXŢll'oŢlriat 
';'li7 .(le l.atifnnrlii rlin ('.ari 400 apartineau unor 
j'ropriet<lri de altA naţ,ionalita~e, Intinderea [l

~"t()l' iatifL1ndii fa,('·e 859,81!) jnghere 'Pamânt 
'::lr;ttor. 724,712 JUKhere Pădure Şi ~27.488 ju
,!:C1I('l't' rÎ,~ullii {mlit'Ltp. nin a>ce;tea ",'au e"l1l'~" 
pria'\ :)1) UîSt; ill~hol'c. improprjf'tă.rifndlH!(, 
foS;., lOG fallli,lii. T)o llnt('l'pn {le 'i9.22R iuahel'e 
~'.1 ,~'{.l()nir.:lt p"'PIll:lţ,ie ~lin <11tă l)arte. Voluntarii 

Î 

I ! li f<,~t t'nlollizati ]1(> un tel'Îtor ele 72.24.2 ]11'I!h('l'(, 
\'o111l1krii l'oll1:'lni ,,'an ·ak." {'Il 1m art;i'l'ol' 111 lI" 

I ~'a$ :':::l1'ă s:~;:ftta :o~ .• ,,,. n •• u •• 
I O infervenfle in ches1ia ziarului 
1 tJ' K 1 t" t , ,. 1 l'f t i" J .~ e, ŞI a 212!f1S li t11 gnous. 
1 1:1' t T 1:1·>T r. -~- o ('tlHl 1~!I11l(, C,(J mpu"ă r1i 11 

,1nii (\'i1f~1. :Ji iUp. S, Pankel' ~i IT, St,!'(\i1tnann. 
n'pr,'zcnt:'L!ld {:..le tl'e.i atS{wiatiun,j de l)]'.('~ă ,din 
';,p:r.:\ b. '~'all ]1l'pl.Pnt<lt azi cmini"trllln.i ,de ~ in

tpl"J'(' ruuCIIlr]\1··1 "h ia in ('{'ri'eta,r('. N'l'{'!'ea făcută 
dp ,',il n' Zl'lr\ll .. 1"] Kek,t" din Cluj. {'[tl'C "8 'Şrip 
"[1 a "I,.i't<rit mal·i I'agllhc in llJ"lII'~ rlt'\'H"taţi1l'ni, 
1,,1" Lir'llt" :t:r'r.\I:, şi 'cari a.lIP\l<: în lH'illlPjdie În"ă,i 
{'xi,~tellţa "i.lrllllli minorită\ilor. (,{'lo tr('l 'lll."'(;('i

;i!ill1\i (ll' \,rc"ă ~)ll tinut ... ă fadi a,PE""!. a("t rle ~qJi, 
,d.n'! taj{' l'f)k-~ia Iii. 

Tn ;11'f'Lt~ ti !tip {,o.Jlli~inl\pa a ÎnrpJ"\'pnit. 'PC' 
ring;! d. mi'nj"u'u {'·a "il i~l din Tlon în (",<:;r.cct.:llre 
,'a:m1 zi a r i",t ttlu i TgUI}ti\l'" ţ'ul'llia se ~tie, ('ă nll 
i-.>;·:! Îl1l.\:l'lllli.t :.:iî i'e sta1)ilo<l.'i·pă în l{omfmia - .şi 
'h6i \';1 srii"i. ('i'! ;.;'a fiii'ut. ne-o gr<,.';aIă. «ii [1'.\';0 

a~:l1Jll'a hnUinll'('i hmt.C'., 
n, In1iltistwlI general Văit,'ianu .a fă.gdnit ('il 

\'il 'l'Prpeta amhole ~azl1ri. 

• • • • • 
Ba/v/ tinerimii din Arad, 

Tn Sf'(lra de 13 Ianuarie nou (31 Dec. tl('.chiJ 
1'(/, GI'PI1 l()c în saloanf'le Olubului Lloy[Z'del{! ha
tPl CB :VTILtL (Intrflrea lJrin strada. Alerond,'i) 
1111 marI" "Jaf 0.1 tinerimei din Arad. 
• c' ţ' • • s • 'ţ • 
ŞTI RIT E A T R ALE. 

Reretiodul săptămânii. 
Sâmhătă: matineu: "Cântecul Înşeală". 
l)um1ncdl: Matineu "Nevasta alandeză". 

Seara la orele 7 Şi illln, "Minte muzicJ.". {In afard 
de abonament. La orele 10 şi ium. "A Of)ta soţ·e 
a lui Barbă Albastră. 

Luni ~:a orele J şi jum. "Schimbul". La ora 7 
:;.i jUIn. "Minte muzica" (Ab. A.) • 

Marţi; "Rubi~on" cu .collCu;rsnl ba!crine~ Iulia 
Hudak. t :' ?' 

Miercuri: "Bonvivant", operetă, cu c~n~urs.!ll 
halerinei [u,ria Hudak. ' 

Azi Sâmbătă dU'))ă masă la teatrul orăşenesc 
se va rcpeta una d!lll'tre cele mai reusite rep'rezen
tatii din aotu.ahd stagiu: ,.Minte mu~ca", care s'a 
jUC'at p'lnă acum (""U sala plină" , 
Premiera (.'Qll1cdiej. fran..:ezw "A opta sotie a lui. 
Barb(l Albastră" a avut unextraordin.ar succes. 
ceeace al .îndemnat direcţillnea rea tru1uÎ ca sIt 
anUllk repetarea acestei piese pentru J)lltnineC~l 
no.a'\)tea. 

I 
.' 

/ 
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"Gazeta Voluntarilor". B URS A. 
Z,iiDIC", 5 I ' 1) J'dcre ._, IkrJt;l 1 '" l' y _u," _J 1 ~l1l1ar.e,· .l'SC]l a, 

'nmllu 'Ju'lHLlll lllLtll:'lI' a 1l1H'1 gazf't!e sap- . - N Y k [' 24-2 IJ ' 3-i)- MI' . , , , nOn,:;,\), . C\;- or' 521'l25, .onura ;;, afiS. f o, • 
1iLm:î nalc,' (';(' :l[HlI'e sub t.1tluldn,mnt "'n~, la ClUJ II ,,' ., " p .. , 15-- l' " -, '1 02125(1 t~el rad "60. 

, ],L10 f.bli), 1.1?;a 1:'1, ,ua,lDU; a, W g ". 
(Cal'ea Reg-ele FC'l'd j naad nr. 70, ('kl] 11 r) 'jlPll- I \' '()()J '," 00U-5' 'lalllpl'I'lt' e OO()~6 ~ • *'.. 'i.lfş<}Vla, \I'lcna 1. L':or. s ~ _" 

• 
~()fer devine int:mul hlf Von der Iioj)[}c, ,\~es:, 
aude cine e Ossi, jar Os':. cunoaşte pe Von de( 
tiopp.~". Sfârşitul" ~1 după perinetii comice ce:l 
se umu, cunoscânuu-se devin soU Iubiti, 

...... • pz ... 

AlC 

trn apal'al'Oa j'llt('ro,,,(']or foşt.dor volnntal'l ~l a II ' 
' , , BUCUREŞTI, 5 [anuarre,~- Inchiderea. ~ DeVize: iii l'ihlj;11Il i i în j!;E'IH" 1"('. 

Redactar responsabil: LAURENTIU LUC, l,IMIII 

P~lris 1265, Londra 1'l25, New-York 17~, ha!'a 900, EI- Cenzurat: Dr. MAGER. ..--.. , velia ",,6(), Pra.\::a 534, Viena 26, nDr!in 226, Budapesta 

'1745, -- Valute: Marci 255, leva 110, hmti sterline 80,). 
, eua. V,'It .I?J'ft' ---. II franci francezi 1260, franc, elvetieni 3250, lire italiene 

"TELEGRAME. I 870. drachme 240. dinari 190. dolari 173, napoleon 615, 

! co;. ull.\::are 750, socol 520. miifci polo!1eze 128, A apărut: 

fEL 

Penfru lncefarea mi~c~rilor Sfnden leşfi.! _ .. ,- - _. -_.... A. Cotruş: Slrbătoarea morţii (1914'11. l' 

1 CINEMA Versuri (Casa de edibră C8rte8Ro~râne8sc , BUCUREŞTI. - n, Anghcles('.ll lJlilli~tru-l· ';1 S 
I Bucureşti) Pretul L~i 10. Se află de VanUI '''jlt'a jn9tl"l.].(~ţlhllH'i, a avut ('l',i un ron",iliu cu roetorii ()ML'L \.::, U , NUME tII' 5 6 7 SI' , 
I 1 ) I ,"\.\.,r~ j IVl~, parca ." n " J L' b ă' Co cordl'a" Ar"d ] 1 ""tY '1 a 1 r na li! ~ Il • ~este 

Il' a to-ate llnllversl aţl e, 1 8 IanU<t1·[c În .,Apol\o". Petru Voss compal1~ol1t::' 

S'a:u di~ntaif CIL aoout<;tă ocazilllue mu.suJ'l.1e ce I klt1{Cjj "VO'c's si fiu-l" e refuzat de Gert NisSOll. a ..... ~ ................ ~ ......................... ~ I ~~lr: 
treblle de luat pentru a fnce să îll{'etezc mişc'u- ! C;Ln~f tată amenintă cu !}rOCes pe companioni "dă]) 
riie ,~tud.ellte~ti. ~tttOl'ii But.ezanu ddll' ]aţtl;;;'; pentrll 25 milioane depuse În ba:11i';U lor. dar care -"~ -- • ------.1 'I"ml 

larobov'ÎC'Î dela Cluj, atU fii .. 'ut () CXpUl1Ct'e 'lL $11"- ; s'au ~erdut 111 urma s]}ccuJatiuniJDT nereusjhe ,1 I S'a d-~s~his prăvă1ia de coloniale :~'nei 
aţli{'Î f:\Î !'In ,prOp1l8 măsuri ea·ri ar du,ee. la N .. ta- ! bancherilor. Gert refuzase pe Petru Voss pen[r,;- j şi delicatesse a lui Oal44 'llP; 
hilirea olxl'in,ei ~i lini;>tei la nnÎ\'el':'Iităt i . ! că nu are njei un renume, este U11 nime În lume. I I "" G' f14 " 

(Radnl') I Petru deoparte pentru: a s.e face vestit, deaWt O sia a n r :: &r fau :~~ 
Un împrumut de 7 milioane funfi englezi î parte pentru a s.cf!.pa banca de ruşine se face, cii 'I~ Str. Bmncoviclu (fost Lazăr V,) 3, iaru 

: furii bani: IU'1 N['sson, lFrin ce sp,-efcază să aib,i , :..------------------t ,Si, ( I , -=-
RFC'FRHŞTT. - 'D, Virtur Antnno~'rll. ,mi· i tim]) de a recâstiga milioanel.el dis-părute. Scap5. 1 

. 1 '1 TI I ~ , f" d d d t t' 1 ' i In fiecare Sâmbătă seara dela orele 8 in '(; 111 s1r11 p onipotontl,.ar a ,omiill,iei 1111m{'l)7,a tt'C!- I cu un l!'drop,:an urmarit ,în e cec lVU ce:e~ ! 
tati\'~ ('Jll 111l ('{)n~ortin. il,t druÎ ]H'('ţl('r1j'l1te ~Ie I bru Dobbye, fncepe () g'{)ană pe mare şi uscat ~I ! Duminica şi în sărbători d. m. dela orele ;::17( 
I~asil Zar!>arm'. în \"('r!el'(,:l NllTt.raet:1.rii l1l1.11i ÎIII' : ;:it-in aer. Debby e tot în urma lur Voss fără să-' I CON CER T E A Z' 1 J 
pru,mllt de 7 ,milioane fmit,i englezi, Djn a('eas,:i . prindă. Este una din ce.!c mal senzationale [storE, I t1'JI'O 

~nmîi il) valnare d'e 5 milioan<.> fmlii, ,~p, va lin:! ! .. orhestra completă a REG. DOLJ 1 
mat~fiall de razhoi -~i pmltl'u !'itil€' ferate, AMOR LA CÂf~MĂ. comedie În 5 a~te În ia restaurantul "CRUCEA ALBĂH in grădin 

fi. V. Brii,j:i,an'l1, ministru de finante e('l'c "ii : 4, 5 şi 6 Ianuarie În "Uran:a". OSSi se măril:i \ de iarnă. Intrare liberă. 
~:' (t,,<)]O,do ~ '~lili(J;me funţi, în ~ll~mC'l'Hr, ia!' m:\tp- j j;îr;l voc d~pă Von der Iioppe, care a~-,C!n1enea ,nu l' 

n: .. l n'lilllta! In \,:1l,):nc <1(' ,3 lIIlhoanc, ! "re:l d o 1] de soţle. Von der lioppe ~re nevc::: 
i'I(1;1' 

Rog binevQitorul sprijin 1nt1 

(1\:idor) ; de un şofer. Os-si tr~ves.lil1uu-S~ e aCCel)tatrt şi C;1 1 Lovasberen'Vi şi Kun·SzaM răi 
"-"'ltrJ 

••••• ~ ••••••••••• C.~W •••• ~ •• R.a •••• ~R.~~~.D •••••••••••• • • • • 
#,;.?A. ~~~n'~W-'~~~~;j~~K~~~~'>:..,«\.'~~~~,1:!,;O:,~~~ y('"t 
fIf.~Ei~~:c..2lf,~~~<-.:..,;"'-X""'~%~~~' ".!t ___ , :;~{~ 

• • 

i "VICTORIA" ~ 
• • 
: INSTl'fUr DE CREDIT SI ECONOMII : · ,. • • : CENTRALA: ARAD (ROllIANIA). t • • II 
II 

• • C 
II 
il! .. 
'If 

• lIS 

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

IN CASELE PROPRII. --------------------,-------
: Capital societar şi fonduri proprii: 20,000.000 Lei. 
: Depuneri spre fructificare: 80,000000 Lei, din 
; care o parte considerabilă sunt depuneri americane. : 
R • 

: RAMURI DE OPERAŢIUNI. : 
e ~ • • • 
!! ~xecută tot felul de operatiuni de bancă. : 
: Acordă: Imprumuturi cambiale. : 
: w hi potecare,' : 
: "de lombard (pe g-aj de efecte). : 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale şi : 
• agricole. ,. 
: Cumpără si vinde monede străine (Oollari, Mărci. : -1 

.... -... •• •• 
f A \ 
~ (J ') 1 
... .! -., ~t.· 

-

• 

: . . Lire, franci şi alte valute), : . 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în: SE PRIMESC CU PR RTURILE 
II cont curent • -t 
: Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru: CEL E MÂl AVA N TA J O Ă. SELA. 
• T • • inmanuare partidelor în ară. • 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa-: SOLID 'RIT 'TEA 
• cerile emig-rantilor. • ft lI.. 
; Are legătură de cont curent cu toate băncile din : 
: Ţară şi strainătate. : ARA D, STRADA, ROllANULUl la. 

_i_.~._.~_~~~.,~~~_~~~,~:~~.-.-.~~~~_._.~~~_._._._.~_._ .. _~_._._._._ .. _._._._._i~ ______ k_?F'_~_',:~_'fff_·~_~~ 
Tipografia ,.CONCORDIA" Arad. 
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