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Uăderea ;;u,~ernnlui. Si tUB tia dlui t ~lujbe inalte, pentm a face 
Tache Iones ~ din aceştia tot atMea iustru

CU. mente. 
La toate tnceputurile de 

activitAii, cu pretenţie de re
forme ale guvernului, ca şi la 
toste aerele şi ifosele ace
stuia care punea chestiunile 
Astfel in cât să facă să se 
oreada că e destinat să ră
~&.e pe vecie la putere, opi~ 
DlUnea publică a dat un sin
gur r~puns şi s'a. mărginit la 
o miCă afirmaţie: guvernul 
tre~ue aA cadAJ îngropat sub 
ruşmea de a. fi venit la cArma 
ţarei fa-ri\. cousimţăma.ntul na-
~iunei. , 

Soarta gu ve1'lluluiTaobe 
Ionesou era pecetluita din 
~omentul. când acel guvern 
ş~-a perm~s să calce In pi
Cioare vomţa naţiunei, pentru 
a da preşedintelui de consiliu 
satisfacţia de a fi fost câteva 
zile prim ministm. 

D. Tache Ionescu a refu
zat sa asculte vocea realită
ţ~i şi pe aceea a bunului 
tHmţ; d. rrache Ionescu a căl

cat ?r.i ce alta consider'aţiune 
10 pICIOare, punând inainte o 
ambiţie copilitl'ea.sca şi deşartă, 
c? avea .să-i pue şi pe d-sa 
Şl pe ceIlalţi membri ai cabi-

i netului ~ntr' o s~ituaţie penibilă. 
Pa~~Idele politice. ca şi 

oameWI politici, opinia publică 
l~trea~~, ca şi intimii şi par
ticu1aru, toţi de comun acord 
c~ se pregăteşte ţa,rei o ru
şme, au spus d-lui Tache Io
nescu, limpede şi desluşit că 
guvernul său avea să fie o 
glumă sinistră şi Că era im
posibil sa se formeze şi să 
dainuiască un guvern mră şef 
cu autoritate morală, fără co
laboratori capabiJi şi experi
mentaţi şi fară acel credit ce 
poate şi ştie să se impue na
ţiunei. 

Singurii cad au povaţuit 
pe d. Tache Ionescu, să se 
a.runce tn această ruşinoasă 
aventură au fost aceia cari 
umblau dupa o repede pro
copseala şi duşmanii fostului 

iSJ!1 

preşedinte de consiliu, con~ duşi la aceasta de dorinţa de Căderea guvemului Tache Astl1zi Insa când ţara ti &-

a scoate pentru totdeauna din Ionesou, apare fal'a tndoiaU~ lungă de la sine, el. Tache 
viaţa publică pe bătl'Anul şi ca o satisfacţie data ooiniunei Iones?~ e suprimat politiceşte. 
Încorigibilul politician. publice ofensate !:li ca < l'eabi- PractIcIle sale politice sunt 

rl'ermcnul existentei gu- li tare a ideei (le morala in de~lar~te ruşinoase şi Inve
vernului era insă fixu.t politică. cluf.e, Iar fostul prim minisn-u 
dUpă norme matematice şi Căderea, sau Illai bine zis lipare ca politicianul cel msi 
de aceea Il fost deajuns Cd. isgonirea cabinetului tachist a. biHl'An pe care J·a avut vre-Q 
Parlamentul sa dea oclli prouat stralucit taca o dată 1 data. RomAnia. 
cu noul guvern~ pentrn ca că guvernele ce vin, 8lilt VOI' Opt decenii, d. Tache 10-
cel dintii să deal celui (le ~a vină la putere prin ahuz, ~escu a falsifjcat voÎDli' na
al doilea, cel lUai forml- tr~l~dă. morală sau prin in- ţ!?nală; opti d.ecenii daa a 
dabll vot de blalll ce o. !t'I~1 ŞI procedee lipsite de )0- 1 u.ltat să ~scuIte vocea timpu
putut sa se inregistrezQ mhtate, nu sunt suportate de rI10r noul. Astăzi Parlamentul 
\'r~ o dată in analele par- ţara de C'[lt ntlVa timp cât ti ~'ăstoarnă pentru a da o 
lamentare. este nevoe ca acele guverne ~eC\1Une de morală politică) 

O suta nouă zeci de să poată si\, fie date jos. j laf ţara 11 BocoteŞte drept 
voturi ule Camerei au seUl- . Guvernul tachist, cel mai i ~umia ~utorizată Il politicia
nat sentinţa grozavă a 0.- msufident din cAte a vazut: lllsmulUl român, 
lungărei dlul rrathe Jone- ţara. vre-o data., a luat pute- i 1)8a DU s'a facut 1nsA sin· 
seu, care ruşiullt şi uluit a rea gr~ţie actului de tradare ~ ~ur de ruşine •. ci. In aoeIaş 
demi~ionat ime(liat. • al d~lUl Tache 1onescu, care: tm~p a co~prom18 ŞI pe atâţia 

Actul de dreptate 111 I a calcat datoria ue recunoştinţă : alţI oamem de ispravă cari ti 
Parlamentului a fost aplau- ce avea fată de generalul vor ~e.re ~ocot?ala că au fost 
dat . de intreaga naţiune, ~ v~rescu, protectorul şi spri- păCălJ~l, mduşi In eroare şi 
CăreIa 1 se dede~ singura Jlmtorul sau. ; trecuţI în rândUl'ile miniştrilor 
sutisfllctle posibila. I)rin 3- . Put~l'ea prin SUl'pl'indere şi ' deşteptători de hilaritate ge-
p.licarell pe(lcpHcl bine me- pl'lll căj~are s obligaţiilor de, nera;ă.. . 
rltate. 1 onoare, Iata aceea ce a voit I 'lOţl aceştIa vor urmitri pe 

Dreptate prin urmare II d. rra.che Ionescu. Pedeapsa j d. Tache Ionescu şi ti vor 
s'a făcut. Guvern III ce dCli- ce i s'a aplicat Insă 8ste in! pers~cuta toată viaţa pentru 
01l0r3 naţiunea l"omAnCllsca 1. proporţie cu greşeala ce a să- i că şI-a permis sa-i angajeze 
Il fost răsturlIIlt eli o for- yâl'şit şi de aceea astazi se! I~tr'un gnvel'n de operetil, Jo
mldabilă ru~tne. Impune întrebarea: care este l vmd pentru reuşita intereselor 

Ne ya. rămâne iusă o situaţia dlui Tache Ionescu? I sale, In mAndria şi In demni· 
dureros43ă amintire pe urmllo ~I'a .dure.roasă aceasta. Si-! tatea. lor., . 
celor petrecute şi dl1.torill tuaţle ŞI mal înainte de veni- SItuaţIa diUl rrache 10-
o~ligaţia de Il inlatura p~ rea l~ gt~vel'n, este dure- neseu este tristă şi se crede 
vhtor formarea de gu verlle roasă sltuaţmuea dlui Tache cA o. dată ou soarta ce se 
bazate pe ImoralItate şi pe Ionescu de decenii, de oare' pregMeşte bătrAuului politician 
atelltn~c la slbertăţlle eeta.- ce usa a reprezentat totdea- ~.e. ,:,a putea da o Joviturf\ de· 
ţelleştl. . una tn politieă vanitate a şi h,mtlvă practicelor invechite 
__ .... ... __ ... - .... ambiţia copil ărească, inconsec~ 1 ŞI procedeelor pl'imilive ră-· 

C ' v.enta , şi variabilitatea ueSfâr-11 ~~s~ ~in ep~ca de piatră a po-
onferjnţa (lela Genova. ŞIUl. ŞI jenantă de principii şi htIC1amsmulm român, 

. ~ari8. - Guvernul francez il • 

prl t d I 
' parerI. ' _.--.. ~ , 

~l e a prtmul ministm Italiei - -- .. _. .-
invitarea la Conferinţa dela Genova, D, Tache Ionescu nu a fost 

* nici o dată om de stat, de 
Viena. _ Ministrul [taliei Orsini oare ce a avut despI'e poli

B~r~ne a illmannat Marţi cancelaru- ticA, O cOllcepţiulle pueriI a. şi 
1~1 Schober, invitarea prin care mi. de oare ce d~sa nu s'a con
nlstrul de externe italian DeJea To
retta conform deciziilor dela Canne! dus în viaţa sa politică de 
t~vită pe Austria a lua parte la confe2 cât de interese peri:lonale şi 
nnţa. economici şi financiară ce se va de ideea de a ~a vea partizani 
deschide in 8 Martie la Genova. politici, gt'as plătiti şi puşi tn 

Rectlflcarea frontierei din
tre Ungariu. şi Jugo~lavla. 

.Viena. - Consiliu1 suprem din 
Paris a aprobat ca sA se facă. recti~ 
fîcarea ~rontierei ,dintre Ungaria şi 
Jugoslavla, In regiunea Murakoz. In 
urma acestei rectificări Ungaria re
primeşte 30 comune. 
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GAZETA ARABULUI 19 Iannarie 194!2 
"-

Organizarea politică a Dela Liga Nat,iunilor. INFORMAŢIUNI- I - E"hipa Brezeanu ~i To-
_ neaml, artişti ai Teatrului ns-

ungurilor din Ardeal. Franţa s'a adresat Consiliului ţional din Bucureşti după Cum 

1 
' Ligei Natiunilor pentru înregistra- - Din cnuza 8f, Săr- suntem l'nfol'maţi va SOSI' aZI' 

)umlfiecil s,a ţinut la CluJ' o ' ' rea, ~I publiGare;i următoarelor tra· l}""t()rl··' B()l'()tezel ~i a Sf d" t 1 d adunare a ungurilor din Ardeal cu . li. . • " .,. • Hlllnoaa cu trenu ela Ti· 
scopul de a St! organiza politiceşte, tate: Ioan BotezMoruJ. ziarul mi~oal'a, 

l. Tratatul JnGheiat la 10 Au- 1 ~ 
Aceastii adunare a declarat de Con- nostru va aplLre num~l Azi JOl' ec'll'z'" TeatrulUI' 
"t 'd I I h' d' gust 1920 la Sevrc!> între prin- l te 

StilUl aparu U popora mag Iar In cipl!ele puteri aliate s,i asociate s,i Duminecă dlmllll'uţa la orele Naţional din Bucureşti, vaJ'UC& 
Ardeal- cu următorul program: bl It . 

1. Pretindem apărarea. Ardealultli România, Jugoslavia şi Cehoglo~ O Şl111 e. la Teatrul oraşanesc; A varul 
. , d I . vaci a, relativ la fixarf'a noui!or AV~lld in "edere COlII ' tmpotmra ten inţ!' or şovmiste şi -.. . • tragi-comedie in 5 aete de Mo-
volflice ale centralizării care strici frontiere în Europa Orientală; cidenţa ('U reprezentnţille liere. 

umal' m h' 'lor at' t' t 2, Convenţ unea Illcheiată la)O t i B 1 DU n ag lan u uror po- rupe l'ezeallU, pr~cum Ş Vineri 20 Ianuarie se V" 
poarelor din Ardeal şi zădărnicesc Septemvrie 1919 la Saiut-G"rmain i t °I i ' .. 
pro~resul acestora. între Statele Unite, Belgia, Fra!lta, to\OS rea renurl OI' n gnra reprezenta D'ale Carnavalului 

Pretindem şi Vrem ca Ardealul Italia, Japonia şi Portugalia, prin Arad, concertul societatii comedie bufa de moravuri i~ 
si fie al naţiunilor din Ardeal. care li se garantează ej,{alitatea ':0- "erişlmll" a unlvcrsitllrilor 3 acte de Clil'agiale 

? P l' d l' h tA .' mercial!\ ut>sibâri'i,ă, tn teritoriile (}I'II C· 111J' ,'a "'vc·· ]')C Jre\t() ... re III em rt"a IZlrea o ,,-rart· , i~. .. · ' - Cea mai mare parte ilo bl·' 
lor dela Alba Iulia tn deosebi a ar- Africei, puse sub autoritatea lor, re- C ,',}'I Il 10 [aII II 'il' rie or" JI ""' , 'f '\ I ! l., . · ' .• 't letelor, dUllă cum ni se f'nun t.ă 
ticolului 111 Care garantea.-;ă, dreptul VIZUllldu~se :t:,l el convenţiulu:a an- 1 ă ă i P 1 tIC I u. fG 

1 terioară " (UP mus Il II au ,Il - au fost reţinute pentrll atnbele 
autonom al naţiona ităţilor ~i confe- I 1 
rinţilor din Ardeal. 3. Convenţiunell încheiată la 19 tura, Jur (UIl~ul la oru, 9 repl'ezentaţii. Puţinele bilete 

. 1]' 1919 I S (' scur',l ]'0 Cruc.ea _'Iba. ' 3. Pr~tlOdem ca afacerle instruc· li le. a r. :rermain intre ace- •• .!~. ce au mai rămas ~e pot cum-
ţiei publice :o.ă. se aranjeze în cadrele leaşi puteri, cu privire la. regimul din .-. SU,ntem ~utOl'lzaţl a des- I păra la casieriu Teatml Oră-
autonomiei naţionale ~i maghiarii si Africa (Rador). rmnţ-l întormaţIUuea aparută tn I şenesc, 
se impărlăşea~că in mod proporţio- _u_- ____ ., ~ ---* _ ziarlll Aradi KX~lo'"n",'i de aZi' 1,' 

ta" t nal cu sarcinile lor publice din aju-- - - . - - 'A , Un ,f I - -
toarele pentru dezvoltarea cultu:a'A" F . 1 din care ar reieşi că ~d. {{,adu v 

4. Pretindem să fit" desfiinţate estlvalul ~coaleipri· Pancu, fostul prefect al jude- Infiorăfoarea dramă 
toate măsurile exceptionale. Cerem mare de stat din Şiria. ţului şi oraşu]ui Arad, al' Pă-\ 
desftioţarea Siguranţei. l'asi definitiv oraşul pentru a . din Brasov. 

5. Introducerea sistemului mili- l' 
ţiei cu serviciul militar de 3 luni, Festivalul elevilor dela ~coala se duce la Bucureşti unde se Am anunţat ieri Înfioarătoarea 
iar limba de serviciu să. fie cea ma. primari de stat din :;;iria, ce a avut va (stabili) definitiv. I dramă., ce ~'a petrecut in otelul 
ternL loc ta ziua de 1 Ianuari~ a dovedit D. Radu Pancu, advocat în , cCoroan:u dela Braşov, sinuciderea 

6. Comertul ,.j Industria să. fie că aceasta şcoală î~i t nplineş~e-. che- B' 1 d' B . ~ ~ d' "1 geueralului EJemia, după ce ,.i-a ucis 
Y marea cu frumoase rezultate, lI'OU III ucureştI mca. In T 

libere; si~tarea piedicilor de cir-:u- I 1 ~W8 â t , mai întăi copiii. 
I j." '1' Pro.<!ramul acestuI' festl'''al, s'a anu , va ram ne n 01'&- M" I d x b . d 1 avle; sistarea prl"ţun or maxlmille;, • Adi. Im~teru e r",z OI a e egat 
sistarea rechiziţiilor de locuinţe; dcsfă~urat în prezenţ,} dlui Ioan Flo- şul' ra, 3" CarUl cetăţeau 1 un comisar regal, spre a cerceta la 
1lsigurarea căminului familiar. rea inspector al activit/\ţii extra-, este. şi va profesa avoca- faţa locului motivf'le cari au illdl'm-

7. Referitor la reforma agrar!, şc.olare, a dlui revizor 11.1 îudetului: tura. nat pe generalul Eremia si şi omoare 
cerem si se fad dreptate socială Iosif Moldovan, Ş\ a dlui subre~ir.or I - Ministrul de finanţe a fost avizat copiii ~i apoi să. se sinucidă.. 
şi să nu Se valorifice tendioţe şo- Eugen Spinallţiu, cari au fost tn-: de legaţiunea Elveţiei că a sosit in • 
viniste. tlmpinllţi la garA de corpul didactic ţară un nou transport de monedă Generalul Eremia era fiul ma-

S, Libertatea muncii; libera func- din Şiria împrejurime, de eievii metalic! de 50 ~i 25 bani. relui propriet:tr Gheorghe Erernia, 
ţionare a otg1ltlizaţiilorml1ncitoreştÎ ; I;walei, -şi dlf un număr" mare d~ - Mini~trlll cultelor a trimis tu;.. din Brăila, frunta, liberal din loca-

._ autonomia instituţiilor sociale ale iHte!ecluali şi ţărani. Oaspeţii au turor autori,ăţilor o circularA pri- li tate, fost d:putat, înrudit cu fa, 
mUllcitorilor; Statui să. nu intervină fost salutaţi, prin cuvinte potrivite vitoare la libutatea cultului bap- milta Eremia. Popa, TiberÎu Eremia, 
in lupta permanentli. dintre capital de d!reowTul şcoalei 1. Mladin, ; tist. Alexe Eremia, de origină transil-
şi munci; A câ:!t; t apoi corul mixt a ,Re~ I Prin aceasta se revi ne asupra vAneni. 

9 Revizuirea legilor financiar~; I uniunei l\l~sp.ri'lşi!or rOlnâ'li., sub l' dispoziţiunii anterioare, cari obligi Ficuse studiile militare In Ger· 
si se pună imposite progrel>ive pe I conducerea iuvă.tătGiului 1. TOCO:liţă.. pe predicatori sA poseadă. autoriza- mania, unde se ~i insu.rase cu fiica 

• I f avere, pe c~tigurile de războiu, iar I D. inspector [<lorea mulţume~te I ţiunea ministerului ~i ~e lasă d~plina unui mare abricallt. 
averile câşttgate pe dioi lăturalnice pentru primirea ce li se face. 1 libertate ~cestui cult. Intors in ţară, s'a distÎns re~ 
să fie confiscate. Dela gară. oaspeţii ,i întreagi' - D, dr, l\hrius Sturz:l, direc- pede prin cUlIo~tinţele Sale solide fi 

10 Votul universal pa baza sis- asistenţa pleacă ia Casa N aţiona I li. , ! torul in'ititului de balneo- fi~ioterapie prin maniere din cele mai 'l.lese, 
temului electoral proporţional şi pe unde are loc ,festivalul. Programul i din Cluj, a. fost antori~at a iude- tiind socotit ca unul din ofiţerii de 
baza cadasirului naţional şi să Se festivalului a cuprins câll!iit'i deda- plini atribuţiunile postului de in8- elită din artilerie, 
revizuiască listele alt>gătorilor. mări, piesa iustructivă 'Pu~culiţH! pector general sanitar ci. II, previi- După pacea dela Bucureşti a 

Prt'şedinte al partidului poporal instruită de Invăţătorul Petre Clon- zut p"ntru Arheal prin bugetul di· fost trimis din Moldova în Capitală, 
maghiar a fost ales Stefan Kecske- gradi, iar corul' Reuniunei Meseria~i- I recţiunii generale a sl!rviciuiui sa- unde a luat contact cu generalul 
melhy, preot reformat rn Cluj. Par. lor români. a cântat câteva cântări nitar. Mackensen ,i a condu~, până la 
tidul are încă 6 vicepreşedinţi şi 2 din frumoasa litur~ie a dlui subre- - Comisiunea pentru executarea isgonirea nemţii r, serviciul de co-
secretari. vi.-;or Atan3sÎu Lipovan. tratatelor de pace aduce la cuno- municaţie dintre I{uvern ~i armată, 

La sfârşitul festivalului d. inspcc- ştinţa tutuor celor interesaţi cA ter- şi dintr~ admillistr;.ţia ocupantii. 
___ ......... __ ... ""'-..... _ .. _ .... "" .. ___ .................. _ tor Florea in o limbii dulce îşi ex- menu1 f.xat pelltru depunerea ~memo- In această delicatA. misiune a 

, primă părerea de bine~ d\ a nflat riilor rela~ive la valorile ridicat de pus mult tact, 
Victimele I o ~coală., a cărei activitate extra- foştii inamici sub ocupaţie a fost Acum in urmă" fusese numit co-
a. i şcolari. j 4 3 Întrecut a~teptă.rile;_ a prelungit până. Ia 1 Februarie mandautul artileriei corpului .s ar· 

bolseVismulUi rus. I afhtt un popor, la ca~e ~onstată In- 1922. mată. 
• f teres faţă. de şcoala ~I cOflducă.~ - Se anunţă că în curând va 

După listele oficiale ale guver- ~ torii ei,. sosi în CapitalA d. Elefterie Ve- _ ...... • 4"""_ --
nului sovietic, în timpul domniei bol- I ,', nizeios, fostui prim ministru al Gre- Trei solutii. 

* ut 

şevice, adică dela 7 Noemvr{e 1917 f In pr~sear.a a1U,nulu\"d~ CrACIUn, ciei. , 
au fost exer-utaţi din ordinul guver. Corpul dIdactiC dm Ştrla în urma - Directiunea generală a R. M. BUCUr6$ti, In cercurile bineinfor-
nului' colectelor şi a dăruirilor ce a solici· S. a luat măsuri să acorde prime în mat~, s'au ridicat la suprafdţi trei 

Pr~oţi 1.2] 5; episcopi 28; pro- tat, a ~mpirtit l,a 15 elevi săraci natură (pluguri, grape, cultivatoare, soluţii pentru rezolvarea crizei j 
fesorÎ şi fnvAţători 6.775; medici ,i balne ŞI în că,1 ţăU1lI'1 te, sape, etc.) celor mai buni cultivatori Cea dinUti soluţie e ca ~ă. se for· 
asistenţi 8800; ofiţeri 54,650; 06- • de tutun. meze un cabi:\et de partid, care să 
ţeri de jandarmi şi de poliţie 10.500; Pentru a doua zi de Crăciun - Prefectura Poliţiei invită pe se razăme pe actuala majoritate a 
soldaţi 260,000; jandarmi şi gardişti ,Reuniunea Femeilor romtlue din toţi prezidel1ţii şi conducătorii socie- Camerii. Dupi o alti versiune se va 
48.500; proprietari 12951; din ci. Şiria şi împrejurime. a "rganizat cu tăţilor şi diferitor Asociaţiuni din a- forma un guvern de COllcentraţie, 
intelectualilor 355,250; lucrători concursul corpului didactic un con· cest oraş ca să prezi nte la acest obţinând decretul pentru disolvarea 
192.350; ţărani 815.100. cert în favoarea fondului acestei oficiu, (Secţia Administrativă.) statu- Camerii, iar după. a treia versiune 

In total 1 766,118. Reuniuni. tde lor, că.ci în caz CîJntrar li-se ar urma sA. ia puterea Iibera!ii, cari 
Corespondent, vor interzice activitatea. Termin 8 ar proceda a.eme-nea la disolvarea 

zile. Camerii. (A; T. R,) 
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;rgul de conştiinţe s'a I ..serbările studenţim~i. un "Biue ali venil" iar jertfele, 1 

sfa" rS"lt. Concertul şi turneul 8ocie- oboselile, precum şi sacrificiile 
lor să·le uşoriLm pl'in cea ce 

, titţU .,CrIşaua" iu Arlld. ne sta înposibiJitatea. Ariidanii 
~ostul prim ministru, a 

· rrezut că va putea sa-şi asi - Azi după masa va avea loc tl'ebue să-şi ţie de suprema 
datorie dea eontribui moral şi 

· ~ul'e ramânerea la putere, primul cCJncer't urmat de dans 
formându-şi' o majoritate, gra- aranjat de ştudenţimea univer- material la succesul intrepl'in-

I 
derii atât de nobile, a tinere-

·\1e căreia Rit poată gri. se sital'ă. Cum insa, jndecând du- tului insufleţit a-l universitaţii. 
BUst.ie . pă cele petrecute până acum. 

Majoritatea aceasta insă nu observăm .. ca prea. puţin s'a S. 1. 
· putea fi realizata dH guvernul făcut t~ mter~sul ~ces~Ul COI~- - - .. - . _... ---'-

Tache Ionescu, lipsit de ori cert, aflăm mmerIt, ca in ca-
ce simpatii, de cât recurgân- teva cuvinte sa atragem ateu- CrIza guvernului austriac. 
du-se la mijlocul cumpăr'arei tia onor'atului pnblic românesc 
de constiinţe şi la acela al din Arad asupra acestui rar 
eOUl'up~I'ei de cal'ftctere, dat eveniment, nu atat de ~eîn
fiInd spiritul de venalHate ce semnat, precum se cOllRlderâ 

· există in ţara românea. ne catre mulţi. 
I sel\.. Cu inalta menil'e, de-a face 

Cumpăl'ăl'ile au început, propaganda culturala şi naţio· 
deci; mezatul'ile au fost des- nală in ţinutul Crişurilol', ade
ehise; tâl'gurile de conştiinţă ca in p~rţile dela mal'gil1ele 

· au avut Joc; s'au pl'imit bani românismului s'a înfiinţat anul 
şi s'au promis voturi şi pen- trecut societatea naţională cul
tru ca hAllciul politic să fie turală "Crişana". 
cât mai variat sub preşedinţia Aceasta societate infiinţata 

Viena. - In urma deciziei comi
tetului central al partidului poporului 
pangerman de a nu mai da sprijinul 
~ctualului guvern, ministrul de in
terne Waher care e membru al par
tidului poporului pangerman şi-a ina· 
intat demisia. 

Aceasta decilie partidul poporal 
pangerman a luat-o din cauza acor~ 
dului austro·cehoslovac incheÎat la 
Lana, pe care acest partid tI consi
deră ca ne acceptabil. 

Al":ordul avea si fie depus azi 
Mercuri, pe biroul adunării naţionale 
spre a fi ratificat. 

diui Tache Ionescu, s'a, recul's la Cluj, cuprinde In mare parte ..... _ _·_ ........... -...,· ... __ w ... ·...,· ___ -

şi la tnşelMoriile şi mistifica~' ştudenţimea universitara din 
, ţiHe ce erau de aşteptat. judeţele Arad şi Bihor. Pentru 

Mistificatol"ii au luat banii, Il realIza scopul propus şi a-

Audienta . ' dlui Tache Ionescu. 
· au promis voturile, dar In mo- nunţat mai sus, ştudenţii - cei 

mentul decisiv şi au Călcat I mai activi membl'ii ai 8ocie- B!~cttre~ti. - Rezultatul voti1rii 
dela Cameră {'ra d~ văzut inainte, 

angajamentele, lasaud guvernul taţii - inca tn anul 1921 au dupl ce partidul ţănl.nist, care proo 
prada votului de blam. organizat la Oradea Mare o mitea a rămâne pasiv a votat îm

'f1âl·gul de conştiinţe s'a serbare, ce a fost tncol'onata potriva guvernului. Au votat dea
tnchis. Va rămâno insa, ca o cu cel mai frumos resnltat mo- semenea impotriva guvernului tncă 

· veşnică ruşine. in istoria poli- raI şi material. . sociali~tii. , Pentru guvern au votat partidul 
1 tică a ţal'ei rO~âne~tj bâleiul Cu ace~aşi tendinţă. SOCle~ nntional din Ardeal, partidul dlui 
1 acesta al ruşmei unde s'a tatea "Crlşan~" a pr.olec.-'tat în Iorga, partidul democrat, fi c.âţiva 
cumpar'ut voturi pe bani, vo- judeţul nostru, un turneu al bucovineni şi ardeleni, rep{l~iţi din 
turBe ruşinoase ale tutulor cArui pl'Ogl"afll s'a publicat tn partidul m:tjoritar. 
naufl'agiatilor politici, goniti coloanele acestui ziar', D. Tache Ionescu după votare a v Y rugat pe pre~edi!ltele Carnerii să 
din toate partidele, trecuţi ca In Arad după cum s'a tnchilă şedinţa şi a d~clarat că ~u-
liliacul de la un partid la al- anunţ:lt, azi dupa masa Ia ore· vernl1l va trage consecinţele·,i va 
tul, celebrii, în cele din le il se va da un concert in Pa- demisiona. 

1 

ul'ma, prin venalitatea şi pro~ latul Cultural. După şl"dinţ~ d, Tache 
s'a dus la Pa'at şi a făcut 

stia lor, .. . Programul bogat şi 'variat Regelui o exnunere acelor 
TArgul conştunţ.elor dm e- poate servi ca o chezaşie şi late tn ş(>dinţa Camerii. 

Ionescu 
tnairotl"a 
tntAmp. 

P?ca aceasta va fi . lega.t veş- 1 foartE' buna asigurare publicu- .... __ ' _.>N .. ., ___ ............. -_ .. ____ . _ ........ _ .. 
" mc de ~l~r~ele celm ~al ba- lui despre aceea, cA serb!î,rea 

trân polItICian romAn. societaţii "Cl'işana" va avea 
• .... ._ ... _ _ ..... _ un reuşit bun. ~ După COD

cert seara la orele 9 se va 
Amânarea conferintei deschide dansul in legaturlt cu 
ministrilor de externe concertul societăţii Crişană în . · ! saloanele dela H. Crucea Alba. 

Pentru abooatii telefoniei. • 
Ofioiul telegrafo-poştal central Arad 

!lA trimite spre publicare urmă.toa
rele: 

In baza ordinului Direcţiunei Ge
nerale P. T. T. No. 37211 şi 
639i 3 - 921 toţi acei abonaţi la te-

Parlamentul 
Şedinţa Camerli dela 11 Ianuarie. 

Bucurq;ti. - Şedi'lţt se deschid!! 
la orele 3 sub preşedmţia dlui Z "1l1 ' 

firescu. 
Pe banca ministeriali toti membri 

guvernului afari!. de d. M. V lideseu, 
care se afii la senat. Toate tribunele 
i:ntreţesute de lume. 

D. general Averescu intrind cu 
câ.teva minute dupi ora 3 in sa'1\ e 
Înt~mpina(cu aplauze ,i ovaţii furtu· 
noase. 

Dup1\ implinirea formalitătilor o. 
bişlluite d. T,jche Ionescu, pr·eşedin
lele consiliului de ministri expune 
programul guvernului. 

Primul ministru in declaraţia sa 
spune că. primul punct al proO'ramu
lui său e~te le~~a electorală,'" apoi 
bugetul. Declară că guvernul siu nu 
ioţelei?;e politiră de p,mid, Apeleazi. 
la toate partirlele pentru realizarea 
pro~ram;jui său. 

După primul ministru, ia ouvântul 
d. O":Iavianu Goga~ şi intre aplau
ze! fur unoase ale mHj()rilăţii ci. 
teşte în numele partidului poporului 
următoarea motiune: 

F~tă de constituirea guvernului 
Tache Ionescu alcătuit de risa fn a
fară de orice indicaţ uni parlamentare 
faţă. de jignirea arlu .. ' corpurilor le
giuitoare de actualul cabinet nu nu
mai prin faptul ci nici unul din cu
rentele reprezentate in Parlament 
nu şi are expresiunea in guvern ci 
fi pentru faptul că. ministerul Tacbe 
Ionescu nesocotind uzanţ~le parla
mentare a cerut prorogar<'a paria. 
mentului fArl:l consuharea lui ,i fări 
a i se prezenta, Camera decI arii. ne
In('rf d ~rea sa in actualttl guvern f,
ind hotărâtii. a da sprijinul inlru fn
făptuirea legei electorale ~i pentru 
votarea orid!.rei legi cerute de im
prejurAri orică.rui guvern reprezentat 
in adunările legiuitoare prin aleşii 
partidelor din parlament. 

D. Mihail Popo\'iciu tn numel e 
partidului naţiollal din Ardeal declară. 
<'Ii ptnidul n8ţional român va acorda. 
spri jinnl dlui Tache Ionescu. 

Termină cerând un -guvern de 
concentrare. 

D N. Iorga in numele partidului 
naţionalist democrar., declară că. va 
acorda sprijin guvernului p(>!Itru rea· 
lizarea legii electorale şi a buge
tului. 

D. 1. Mihalache, In numele par· 
tidului ţără.nesc, citeţlte moţlunea ele 
neîncredere în guvernul dlui Tacht~ 
Ionescu ,i cere un guvern de con-
centrare. 

Conferinţa milli~trilor afacerilor I Mai presus de serbările 
· streie ai Franţei, Angliei ,i Italiei, ~ date In Arad, este faptul, că 

avea să se illtrunească după confe· studenţii vor face UD turneu 
rinţa . de!a C~nnes,. ea . să trateze tn judeţ, pentru a. răspândi 

lefon cari până acum n'au 
depus la oliciul po~tal suma prevă.- Fracţiunile sociali~te se declară 
zu tă cu titlul de »taxa de instala- contra guvernului Tache Ionescu. 

chestlumle OrientulUI. ZIarele fran- ' • • 
teze cred a şti că. negocierile forţa- cultură, şl,lUilllllă ~n .satele ro-

I
' menle se vor întrerupe din cauza mAneşh dm tmpl'eJUl'lme. 
~chimbării cabinetului. I Aceste fapte atAt de lăuda

Poincare trebue înainte de toate bile trebue se fie luate în C011-

I să colaboreze un progran: gu~ 1 siderare de publicul romAnesc 
vernamental de ansamblu SI numai I . ,. 
după aoeea se poate ocupa de che- dm Arad. IU8uf!eţlrea ŞI., căI-
81iuni particulare, . dura cu care VID ştudenţH, nu 

Cu toate aceste el profită. de tre-I' va trehui să fie stinsă prin o 
cerea prin Paris a lordul.ui Cur.zo~ nepăsare şi indiferentinsm, bra
spr~ ~ avea Cu el un sctllDl.b de I~el ţlele noastre trebu să fie des-
prdlIDlnare, dar faptul că fimd Sltl- ' , • 
gur, că nici un reprezentant al ha- clll~e la SOSirea. lor cu at~t 

ţiunec adecll. »lntrarec vor trebui sil. Incit inainte ca preşedintele Ca-
depună. acum taxa de 500 lei pentru merii să. anuuţe rezultatul votarii 
fiecare post principal şi suplementar, I primul ministr~ d. Tache Ionescu 
indiferent că au plătit vre-Q ase-. luând cuvânlul declară, că. nu e cu-
menea taxă. administraţiei u~are. rios pe re/ullat. Termină. declaraţia 

In consecinţA. pe toţi dnii abonaţi cu cuvintele «Mă duc la Rege ,i voi 
telefoniei ca până. Ia 3] Ianuarie cor. depune man:iatul ce l-am primit.» 
să depunl aceasta sumi la oficiul Primul ministru părăseşte dupl 
poştal central, parter la dreapta dR -

1 

aceasta sala Impreun& cu ceilalţi 
schis zilnic între orele 9-12,15-17. membri ai guvernului. 
In caz că. nu vor depune această După. ieşirea primului ministru 
sum~. . preşedintele Camerii d. Duiliu Zam-

Dlrecţlunea va ordona demontarea firescu proclam1\ rezultatul votării. 
telefoanelor. S'au da.t 271 voturi: 190 contra gu-
_._._ ... ______ vernuiui iar numai 7i pentru gu-

vern. 

Răspândiţi 
Jiei nefiind la Paris indică. de.stul de mal vitrtoa, pentrucă studenţt
bine că. conferinţa proectată este a- mea s apropie cu incredere şi 
mânată pentru o dată ult~ri?~ră, pre- plină nadejde, cit vor găsi bună 
supUI:â.nd că programul pnmHlv nu va primire]a Arădanii cunoscuţi G t AdI·'" 
fi modificat. prin ospita1itatea lor. . ~ 1" aze a ra U UI 

Preşedintele Camedi a fncbis apoi 
şedinţa, urmâ.nd ca ... iitoarea ,edillţă 
să. se ţină. Marţi dupi masă. 

Sa. uril·ITI oaspeţilor ştudenţi _____________ t Rad, responsabil: Laur8l1ţlo Luca 

.. 

L 1 Fi . : 



.. 

\ 
\ 

.' 

TeatrllI Orăsenese .. •• 
Bepertorul hBptămAnal. 

Joi: Matineu la or",]e 4: "Orrenbach". 
Vineri: - Matineu la orele -t: "Jlaznrul al

bastru". 
SAmbit': Mfltinell: "Nebunul" reprezentaţie 

pentrll tineret, ln rolurile principale 
co Hdvia Tiron ~i Radn Inke. 

Seara: ,,~Ubll" (Abon. A). 
Duminecă: Matiuen 1I11azIlrni albastra". 
Seara; ,,8ibil ". (Abon.B.) 
Luni; "Barblru din Sevlla". 

CINEMATOGRAFE. 
Intdiu Hanna .apoi Panna, comedie in 4 acte, 

fu " Apollo" , îo 19, 20 Ianuarie. Una dintre cele 
lIIai amuzante ~i mai nevinovate comedii, care 
va procura momente senine tnturor asi:'!tenţilor. 
Cloi orăşmarul are doull feLe Hanna şi Panna. 
Toţi tnounjuri pe Hanna '.Ii toţi se omor dupi 
Pauna. Franţ ~i Sandn dan de cele 2 fete, 
amandoi vrean pe Panna l,Ii Jfranţ o !şi cere, ea 
vrea dar tata zice, că are s6 mirite mai nainte 

. pe Hann&. La. statul lui Sanda Frant ie pe Hanna i 

In l'Iperanţa., că di vorţând de ea, va putea avea' 
pe Panna. Insă. Banna la sfatul lui Frant se 
ohiteşte '1 aoum Franţ o ara 10 drag şi nu-i mai 
trebe pe Panua. Aşa i-a !Succes llu Sandu, să 
aibă pe Paana spre bucuria tuturor. 

• 
Cetat~a şQimilor, istoria. l·omantici In 6 acte, 

in "Urania", În. 19, 20, 21 Ianuarie. O istorie 
duioasă a unei fete de ţă.ran, care se măriti 
dupA un oonte. apoi, ca să-şi scape bărbatul deja 
moarte, renuuţA la el Contele auzind, dar nein
ţ;elegâud ce s'a. Intamplat, pleacă in străină.t&te 
iii uite. După moartea fratelui să\l rentoT8 acasă 
aude oo.m IL scăpat de moarte, la oe renunţi 
acum el la. mirea'ia a doua, şi jaarA credinţli de 
DOU nevesLei dintâiu. trăind in pace ~i fericire 
",dant de ai săi şi de săteni. 

Teatrul APOLLO • ...,. Teatrul URANIA. _._._ .. '.............. . ...................... . 
In 19, 20, Ianuarie 

Joi, Vineri 

Film Dorian. 

Intâiu Hanna apoi 
Panna. 

Comedie tu 4 acte. 
In rolul dublu de femeie 

Henny Porten. 

Primi actori; Emil Jan. ______ 
' nings, Iacob 'fhiedtke .• -. 

In 19, 20, 21 Ianuarie 

Joi, Vineri, Sâmbătă 

Film Dorian. 

Istol'ie romanticit de amor 
din evul mediu. 

Cetatea şoimilor. 
Istorie romantică în film 

în 6 acte. 

In rolul principal: 
Lotte Neumann. 

MICA PUBLICITATE. 
COmURIA Pănatul-nou eaută an scrie-

F 7 7 n rr 

. G4ZRTA ARAlHTLtTI 

T"l.IIITE si .... . 
PORUJIB 
DE PRIBUL BA.NG 

din moarA mică vinde pentru preţul cel mai ieHiu 

~~~~i~~~ Sigismund şi Martin Kornis 
Telefon 918 !;li 756, 7B2 Tt'lefon 918 ':li 756. 

..... .-._ ....... R. 
~ piii;~~;:fu·~~;ă,ld81i;~ă, ~ 
~ haine bărbăte,tI ,i pentru copii ~ 
~ Claaă tleparată de măsarat , 

~
e SZANTO şi COMLOS ARAD, te 

Piaţa Avram IaBea No. 22. 
381 Edifioiul Teatrului. . - - . 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzit.or ~i dormitor se pot 
oumpAra ieftin in depozitul de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. EminescQ (Deâ.k Ferenc) Nr.40 

-Levai şi Szigeti 
. '~~-C..< ..• {lC"'. 407 

\.e .... 

.al 'n" ". • ii. ,i c •. 
Vl.-a-vl. de I B t rar eal a T e a t r a 
ReoumandA magazinul bine şi abundant sortat ou 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

Publieatiune. • 
Se aduce la cunoştinţă cA pentru darea tu 

ooncesnrul a Serviciului de Oamiouaj C. F. R. 
tD oraşul Arad publicăm olartă. 

Ofertelfl închisa cu Îuscripţie "Ofertă pentru 
Camionaj C, F. R" se va înainta la Dil'. Reg. 
Arad ser il. Com~rcial. 

ContraJtul se poat.e iua le cunoştinţA la 
Direcţiunea Regională servicin] Comercial fi la 
şeful gă.rei Arad. 

Direcţiunea Generală Bucure~ti. 

------------------I 

ior cu })raxa cunoscând limba ofIciala. \ MAG.&Z INUL DE (JARHUNI 

730 secretar.!, KNEFFEL 
Mobiliar stil german vechiu masiv, pentru 

prânzitor de vânzare pentru un preţ convenabil. " 
Informa~ii se pot primi cu tlorăria Pausar strada 
.Bratisnu No, 9, 737 I 

Un ca.zăn de 150 htre unul de 250 litre dE:' 
iert ţuică do vândut. Fraţi Rurza Bulevardul 
Regele Ferdinand 1. No. 12. 733 

! 

........................... 
Acţii mici dela Banca de Păstrare Civilă 
din Arad campără În orice cantitate 

CU pretul I 
100 LEI. ! 

Bulev. Recele Ferdlnaud 1. 2. 
earbuDI de călcat, lemne mă)'unte UR
eate, earbuni În bucă,t pr~ma calitate 

In Arad transport la domiciliu. 566 

---_._-~---._-----

FRAŢII NEUMAN 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

19 Tonuri. 19~2 t I 
a:.... , 

~-----------i~RI 

Succesorii lui Em. Varga I 
Mare autreprlsă de Îumol"mân1ărl În . 

jiraa, B. Regina )taria 13. (Pat. JvtinoritUor) I 

Efeptlle~to tnmol'mântl'lri dela colea mai eimple pAIl~ 
la cele mai pompOAse. Exhumii.ri şi transporturi de 
cadavre în odce parto R. ţării, cu promptituJine. Te. 
lefon 37 serviciu de noapte. 7.ro • C 

Ministerul comunicaţiilor. ii 
c. F. R. 

PnbUeatiune. JTEJ 
, Ref! 

Se aduce la ounoşl.inţa. generală cA, contor ~ 
aprobArei Ministerului Comunioaţiilor, pPDtru ba., .. 
gajelo de mână, oe se iau de căillwri în vagO& 
nele de călii.tori ,i vor conţine obiecte explo~ibjl~ 
sau incendiabile, care conform regulameutulul ~ 
transport O. F. R. sunt !Iau cu total excluse dela 
transport, sau numai condiţionalmente admiee, iii 
vor aplică penaliti.ţile şi amenda, prescrisi d •. 
buHul local de oă.lă.tori, pentru bagajele predatAiC9.Zl 
cu recipise de bagaje, conţinând obiecte de ll~a n 
tur.. celor indicate mai SU8. \ mell 

:A0e8~e. dispoziţiuni Intri în vigoare )80 1 U,si 1 
UUBrle 1922. It 

Director ge-neral: Directorul Spt'ci.'1 ~s: ~ 
General M. Ionescu. Serv. Oomerolal ! sult, 

C. Merauti. 1 I 

Ministerul comunicaţiilor. j:~; 
Calle Ferate Române. eeat 

urm 
Publieaţiune. jDUrn 

Se aduoe la. cuno~tin*a. generală că, artiool~eM(J. 
răm1i~ite de acid sulfurio, expediat tn traficd .. . 
local ou mică iuţe~Iă şi în cantitAţi de IO,()(~gre~ 
kgr. de vagon _i BctIsoare dA trASUl i, dela fabrl1calc 
oile ,i rafinArii IA de petrol ,i uleiuri miDerahli 
din ţarA., pe adresa fabrici]or de produse chlmiCl+llltrl 
se va taxa. pa baza tarifului specia.l No. 1. ines( 

De asemenea vagoanele ca\ane, fu oare sa mai 
va. expedia numit,ul articol, vor fi scutita de tu_noai 
de chirie de 6% ce se percepe pentru produsel, cea' 
potroliftore. : .: 

Aceste dispoziţiuni Inhă în vigoare la t Ia1 CO•ll 

nuaria 19~2 ,i se Vor aplica ~i po cAile fe:ra~ Iru 
particulare administruta d~ Sta.t. \.00 1 

Direc1iunea Generala. luat 
hun 

-A-LE-X-A-N D-R-U--M-A-A---tR ~~t~ 
Fabrica de perit ,1 .. ahlrl Olt forta ... trIOI 

ARAD, strada Eminescu No. 27. ,i 31-32 :S?U, 
• ~ne 

Biroul Ce~. dinţ 
traI str. Emt· 
nescu. Depo- deşl 
zitul de fa
bricate: str. 
Eminescu 2. 

La revMzători Bcăzll.mânt mare [n preţ! se C 
Cumpăr!!. păr de cal in orice cantilare, cea 

w, 

Administraţia == 

Gaz~ta Ara~ului 
primeste spre pub-, 
IIcare anunţurllef-
tine. 

nou 
. con' 
o e 
DalE 

! ţelo 

mâl 

aşh: 
legi 
fru[ 
intr, 
des 
ne-( 
gen 
!ibe 

Reprezentantul Bancal Generale de Economie din Fabrica de făină ••••• ARAD dor 
Sibiu ••••• Arad, Piaţa Catedralei No.4. 731 PUt4 

~.~.~.~.~.~.!!.~.~.~.~.~.~.!!.~.~.~.~.~ .. ~!.~.~.~.~.~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------1 
l ipografia L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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