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Demisia guvernului. Artiştii noştrI. 

Jaarioara Voiculescu. 
. ':'.'Guvernul Averescu a. de· 

· lllisionat. Această demisiune a 
· [ost anunţat A. oficial in Cameră 
· Ii tn Senat. 

1. Inainte de aceasta d. ge
neral Avel'escu a făcut cu

- . RoscutA majoritaţilof, hotărârea 
1\ !Il de a demisiona ImpreunA. 

intregul cabinet, in întm
la care acestea fusesera. 

DupA. ce a expus membr'i
lw .;01' majoritA.ţii necesitaţile po

ce determinau demisiu
cabinetului, şeful guver

l' 
a făcut apel la toţi 

li, ~rtjzanii săi să răma.ie uniţi 
o- ~ BoJidari sub cutele steagului 
lei Partidului poporului şi şi-a 
II' convingerea că si

politică precum şi for
noului guvern, depind 

cea mai larga. măsurA. de 
cum partidul de sub 

sa va inţelege să-şi 
concursul la alcătuirea u
nou cabinet, in confor~i
cu interesele naţionale. 

lui Apelul primului ministru a. 
ta' !ost călduros aclamat de mem

~rii majorităţii cari au afirmat 
el~1 Idl\ncile sentimeute ce li leagA. 

ie şef şi de partid, asociin
lu-se astfel Ia deci zi unea Iu

cum şi la deciziunile ce se 
CU, ~or lua în viitor. 
- Manifestaţia aceasta a ma

jorită.ţilor faţă de şeful guver
nului a fost o probă de afec
nune şi de încredere datA 
[iOate singuruluj om care a 
wndus vre-o dată un guvern, 
~dus la câl'lllll statului de 
'ioinţa şi de dragostea. Intre
~ului popor român. 

Aclamaţiile entuziaste ale 
Jltljorităţii la adresa primului 
Jliuistru au avut tot deodată 
li o altă semnificaţie de Inalt 
'Jrdiu politic şi anume o des
IprQbal'e făţişe şi loialA a. 
~rocedeului acelor membrii ai 
5Uvel'nului cari, atuncea cAnd 
au cautat să intl'e in conflict 

cu guvernul. au uitat cA. obli
gaţiile lor de sfetnici ai troa 
nului le recomanda să se men~ 
ţie la nivelul aspiraţiilor şi 
dorinţelor naţionale ce vedeau 
in Inceputul acesta de 1egife
rare o solida operă patrio
tică şi cu mult fo]08 . In 
viitor. 

Guvernul Averescu se l'e
trage in mod onorabil şi ca

Cu ani de zile in urmă, pe câ.nd 
ne giseam pe băncile liceului din 
Craiova, am văzut intr'o seari!. me
morabilă., apănlnd pe scena hătrâ
oului teatru craiovean, o artisti tâ
nă.ră, aproape un copil, cu o voce, 
cu o ţinutii. şi cu un temperament 
de teatru, ce fliceau pe cunoscători 
si mearga din surpriză în surpriză. ,i s~ se gandească adânc şi cu o 
satisfacţie deosebitii. Ia aceea ce ar
tista avea să fie Ilai târziu. 

valeresc şi daca la8ă în urma Dna Voiculescu, in momentele 
sa un haos politic In ceea ce acelea era departe de a fi celebrlt. 

Celebritatea avea să vie insi mai 
priveşte greutatea. de a Ele târziu, cAci dsa o purta în ochii 
fOl'ma un nou guvern, apoi mobHi ,i iacA;-caţi de toate durerile, 
trebue să recunoaştem că Sa c:!e toate bucuriile ~i de toate pasiu
cest fapt se datoreşte unora IIi le ; dsa purta acea celebritate, în 
din grupările opoziţiei cari gesturile ce se deslă.llţuiau armo
şi-au arMat tutotdeauna afec- nioase, in vocea cu inflexiuni mişcă.-

toare şi profunde, in atitudinile su
ţiunea lor pentru haos, pen- gestive ~i grele de interpretAri. 
tru desoriental'e şi pentru des- Şi dacă, ne mira ceva, o dată 
ordine, Intru cât felul acesta cu vremea ce trecea, era tocmai 
de atmosferA. politică este faptul că. numele artistei DU răsărea 
singurul ce promite intereselor. în primul r~nd, scip~râ.nd ca o rază 
personale sa evoluezemail de soare pnntre non. 
uşor. Faptul fnsă trebuea să se pro· 

· • . . duel, s'a produs şi intr'o bună. zi, 
Opmla publIca ce a acor- dlia Voiculescu sacrata cea mai 

dat fA.ră de restricţie increderea mare artistă a 'României, preocupa 
sa generalului de frunte şi 0- într~gă. presa) a?una toate. el?giile! 
mului politic drept şi cinstit epuIza gama cUVintelor admirati ve ~I 

• r' ' fixa, după. Aristiţa Romanescu, în-
regretA. Şl , a 1 egreta aces~ ţelesul artei dramatice adevărate şi 
guver~ adus la cârma statu)UI pe acela al artistei reprezentative 
de vomţa populară. tllfăţi~âAd meritul unei naţiuni. 

Aceeaşi oplDIUne publică T,alen.t, forţl ~ra~atică., putere d~ 
nu poate de cât să facă urări extenoanzare, SimţIre profundă ŞI 
ca guvel"narea Partidului po- ari~to~ratică, nimic nu era tlg~d~it 

· " artlstel ce punea deodată stăpall1re 
p.oruIUl, d~mo~rat Şl .naţlOn~1 pe scenii. şi pe public, 
ŞL ale cAreIa bmefacerl se 1'1· Amintirile tnsă şi evocaţiile celorlalţi 
dic!:\ de asupra greşelelor ine- şi untle di~ rându~ile ~crise intr 'o 
rente ori cărui pal'tid, să lase carte de mana dnel VOlculescu, ne 
urme In viaţa noastrA naţio. spuneau i:lsă~ ce trebue să infrunte 

• • . . • ŞI să. tnvmga un talent pentru a 
nală Şl POlItiCă ŞI să lIlfluen- putea să. se afirme mai ales când 
ţeze favorabil concepţiunea de este vorba de o r:mee, cu talentul 
guvernare, a fOl'maţiunilor PO- excepţional şi cu sensibilitatea s~pra 
litice aduse de necesităţi re- rafi~lalA a, temperamelltelor destmate 
ale şi de evenimente la să Iasă dtll comun. 
cârma. conducerei destinelol' Invidie, uri, Iăutate, iuteres şi 

indiferenţă.; prostie şi ignoranţă; rea 
Româ,niei întregi te. voinţă. incoll~tientă sau voită.; tradiţie 
... _____ .. _ .. -.. ridicolii. si Cit caracter de castă; 

imoralitate şi lipsA de scrupule, toatP. 
partea urâta a Conservatoarelor, a 
directoratelor şi a culiselor. j",t:1 Răspândiţi 

• aceea ce a trebuit sii. birue talentul Gazeta Aradu luI" f dnei Voicules.c~, avâ~d grije să n~-~i 
" pAteze alba ŞI lmatenaia să permHla, 
_ •• ___ • _____ • ~n alunecarea sa infioratl!. de·alungul 

\ 

atâtor aspecte urâte şi al atâtor 
promiscuităţi. 

A biruit Insii acel talent ~i a tre· 
cut, uşor ,i fin. Ca panaşul lui 
Cyrano, firă a se apleca ,i tă.rl a 
se acoperi de pete, tmbogă.ţindu-se 
poate doar cu o puternicii. doză. de 
experienţă. ,i de cunoaştere a lumei 
ce avea să se traducA mai tAniu 
printr'un surplus de energie ,i poate 
de \'irilitate, atunci când indepen
dentă.!,fi stă.până pe talentul să.u, 
dna Voiculescu, directoare de teatru, 
era cu autoritate ,i voinţă, regisoari. 
director de scenă, creatoare de for
mule de artă. "i de teatru, orga
nism teatral, proteic şi multiplu, ta
lent însufteţitor şi centru de adu
nare al vocaţiilor ,i talentelor 'li atât 
de mult diriguitoare de teatru, in clt 
abea mai rlmânca femeei, putinţa ca 
din automobil. ta goană., să. mulţu
meas~ă. u~or cu un zâmbet cunoştin
ţelor, să. admire UD peisagiu la 
,osea ,i să. fie totu~i ceUiţeană., mamă ,i soţie. 

In timpul acesta talentatul d-nei 
Voiculescu. strălucea de tot aurul 
maturităţei; ochii tnobilau durerea; 
glasul catifelat ~i grav, reflecta toată 
pasiune.\ ~i sbuciumul vieţei, jar in
teligenţa scelJici adevărată., ducea stu
diul momentelor la înălţimea opera
ţiiior intelectuale. 
. Inteligenţa scenică a doei Voicu
leseu! Ne mişcă şi ne captivează 
de ,i am cOllstatat-o de atâ-tea ori, fi 
aceasta din cauza convingerei noa
stre de totdeauna, că natura e ge
neroasă cu artistul numai atuncea 
când, dându·i taleulul îl face ~i inte· 
ligent. 

Viziuni de inteligentJI. scenici a 
a daei Voiculescu avem multe in 
amintirea noastră., luăm deci unul la 
intâmplare şi noroc. 

Tânăra fată,· din -Fluturele de 
noapte~ a lui Bataille, este bolnavi. 
Un vierme uricios roade plă.mâ.nul ,i ruineazil. respiraţia. Mormântul stii. 
in faţ'l tinerei fet~, C'l o gară ina
intea unui tren, la loc precis ~i mă
surat. 

Aspiraţiile ei de artA, talentul ei 
pentru pictură şi generozitatea sufle
tului ei copilăresc sunt calităti neno
rocite, condamnate să. nu se poată 

desvolt~. Tânăra fatA are talentul 
şi îl ucide; admiră. arta, se simte ca· 
pabilă. să. o realize şi totuşi nu poate 
s'o facă, în existenţa sa cu ter
men fix. 

Va muri dec~ dar nn va creia; 
va trăi însi\ aspirâ.nd exagerat ,i fu
nt'rar ultimele senzaţii ale vieţei. Şi 
atuncea pentru a rupe cu arta ~i cu 
tot ce este în eat aspiraţiwle şi ta
lent/ tti.năra bolnavă, tntr'un moment 
de conştientii. disperare, apucă statua 



GAZETA ARADULUI 

ce ti consacra talentu! ŞI o aruncă. pe 
fereastri\.. 

Lutul cade. Ochii arti~tei, ochii 
doei Voiculescu, retiec!!', grozfivia cli
pei; sufletul îi palpita ca o aripă ~i 
toată faptura cade o d tt:l cu statu'i, 
sperand totuşi că acea:-.tă c:ldere ar~ 
să fie infinitii. ~i tă. ircmediabilul IIU 

s'ar putea produce, cL.că. materia ce 
închide geniul ar cădea cuntinuu fără 
să se lovească de p[~mâllt. 

O clipă ce ţine dLl O eternitate 
de gândire şi de sr!nlimente şi dHd 
în fine, lutul se face ţ.lllJlri, de 
asfalt, lII11llai atuncea isbucneşte ţipă 
tul, numai atuncea are loc ddanta 
intelectuala ~i nervoasă., cacI numai 
contactul statuei cu piatra, a putut 
si dea iJeia ~rnaui încercată de 
bolnavă. şi proporţiullea cataclismului 
tutreg. 

.,.... .. ct ..... 

Ai cea ca şi in altă parte. vă· 
7!Î1ldu-o jUCJ.ilJ pe dona Voicufescu, 
îi este recuiloscator pentru că. joacil. 
bine, pentru că pune în joc a'::lta 
aris ocr,.tt:că. inteligenţA ~i pentru că 
îţi apare stranie şi vibran\(~ ca o 
pasti'l. frărnânlată, de un geniu, inde· 
părtând o clipă vulg-Ilrul şi comunul, 
c,~ a,~o!J;l.r f!tril. milă, sut1etul şi lH~r

vii, p;JlI~îndu·şi pccetia ior sumbră pe 
conştiiu\{l., p:! simţire şi pe ju,le-
cat,l, I 

Şi acum:L, ca şi altă dată. în faţl .~ 
tCllentUlui anistci, urăm, d,'!ic!lu~ui' 
în\'ăÎ:;; terestru, să se menajeze şi I 
"il şi pă'itrcl.c rCl.istcnţl, protejâ:ld I 
cu a enţîulle şi cu graţie. talentul' 
vibrant ce se ascunde du',i dllasul. 
spre înălţarea teatrul ui şir spre sa 
tisfacţiunea a noastră, a tuturor. 

.~ 

Deelo.-otii le 
primului ministru În consfătuirea majoritătilor. • 
ln ordinea normală a lucrurilor ar 

fi urmat ca geluriie produse prin 
cele două de01isiuni să. se comp!ec
teze. Din cauza unor zvonuri râs
pândi te şi de cari aveţi şi dv, cu· 
lIoştiliţă, că. se aşteaptă. o defecţiune 
in guvern, pentru ca să. se producă. 
eriz:' întregului guvern, despre care 
s'a vorbit alâ.tea luni de zile, am 
crezut necesar să pun eu însumi In 
în discuţiune această importantă ches
tiunea. 

Nu vreau să stabilesc mCI moti
Tele demisionQrei celor doi miniştri, 
nici să cahfic acest f:.ipt. 

Am pus chestiunea deci dad este 
cazul a se considera guvernul tn 
tntregime in cri)'ă, şi mi s'a ră"pulls 
că.: da. 

De lucru acesta am auzit m<ii de 
mult şi mă. intrebam care a fi moti
vul. Acest motiv se dădea că ar fi 
tn compunerea guvernului, care nu 
prezintă destule garant·ii pentru re
zolvarea fericită a marilor che~ti
uni la ordinea zilei. Să. fiu sincer: 
şi Între d-voastră., amicii noştri poli
tică, am auzit deseori plângeri il1 
eontra unuia sau altuia dintre mi
niştri. Ele se refereau mai cu seamA 
la raporturile dintre majoritat~ tii 
guvern, nu calificau tnsa guvernul. 

In ce priveşte compunt>rea guver
nului, uu pot afirma că actualul gu· 
vern este un guvern ideal; dar 
iacă mă uit tnapoi la guvernele cari 
s'au succedat. şi înainte la guveruele 
ce ar putea urma, ajullg la conc\u
ziunea cu deslhârşire favurabilă. aces~ 
tui guvern (aplauze furtunoase), ţi
nând mai cu seamă socoteală de 
faptul că. guvernul acesta este dat 
de un partid care n'are decât 3 ani 
de existenţă., - un an de existenţă 
embrionară ~i doi ani de existenţă 
efectivă, ceea ce este încă în 
avantagiul său. 

Pe timpui neutralităţii, când se 
cerea maximum de capacitate diplo, 
matică. şi maximum de capacitate 
militară, tn capul ministerului de ex
terne era un om de bine dar abso
lut insuficient, iar ministerul de ră.~. 
boi era cOlld'us de un abil politi
cian, însă absolut ignorant în ches
tiunile militare, având ca şef de stat 
m?jor al armatei un general tot atât 
de rău în locul acda ca şi ministe
rul de războill. O astf..! de imputa
te nu se poate face actualului gu-

vern. Din punctul acesta de vedere 
atmosfera creati\. in j urui gav~rnu
lui nu se baz~ază pe Ceva real ~i 
temeinic. S'a Învocat tllsli ea locul 
de drept motivul cl din cauza pasiu
nilor politice s'a născut o stare de 
Încordare excesivă şi că. ar fi bine 
să eşim din ea ~i să intrăm Într'o 
viaţă. de linişt<" mai puţin agit<ltă, 
Într'o viaţă. de rapor~uri normale; să 
ajungem la ceea ce s'a numit o 
.detantă,. politică, 

Cum se putCii ajunge la aceasta? 
Prin coucentrarea diferitelor elemcnlt! 
in lurul guvernului. 

Din partea mca am făcut tot ceea 
ce era cu putinţă ca să ajun~ la a
cest scop. Am intrat ÎIl relatiuni cu 
parti?ul ţărănist şi am reuşit sit 
5tabliesc raporturi normale cu dân
sul. Am căutat să întru în tratil.tive 
cu p~Tlidul naţional şi am întâmpi. 
nat la Inceput oarecari dificultăţi, 
de oare ce erau În tratative cu libe
ralii. Mi s'a trimis vurbă In urmă. că. 
era di:;pus să trateze !dacă i se face 
o îuvitaţiurie formală.' Am Îăcut-o ~i 
pe aceasta. Contactul s'a luat şi tra
tati \'ele sunt În curs. Am făcut ceva 
mai mult, nici nu ştiu dacă. mit veţi 
aproba. In dorinţa de a aJuce elit 
m:,i u:u:ta linişte în vi3ţa noastră 
politică, am fă.<:ut apel chiar la li
berali cerâudu-Ie ca să reia relati
unile obicinuite ca partid de opo~i. 
ţiulle faţă de guvt:rII. Am întâmpi
nat un refuz net, purându mi-se 
condiţiu!lea plecărci imediate dela 
putere. 
• Actualmente negocierile cu par
tidul naţional, după cum am spus, 
SU:1! în CUIS, 

Mi s'a comunicat, nu in mod for
mal că. negocierile cu actua:u! gu
vern ar fi mai dificile şi în special 
ca să precizez, persoana mea ar 
crea oare cari dificultăţi peutru obţi
nerel unui bun rezultat. 

De ~i ~tiam că ace,;te asperităţi 
s'ar fi putut înlătura, totuşi în faţa 
crizei m'am gândit că e nece5ar să 
fac gestul cerut şi sa scot persoana. 
mea din cauză 

In 1920, în Martie 13, - şi as
tăzi mi se pare tot 13, - a fost 
chemat la putere partidul poporului. 
Că general ul A verescu era şeful. este 
indiferent j orgarlismul politic care a 
fost chemat la putere a fost partidul 
poporului. ACt:st partid a format gu-

vernul cu elemente din Sâ'1U1 lui. 
Doul luni mai rârziu in contra voin
tti dvoastră! la guvern si cu re
~erve din 101le plrţile a~ !ult in 
guvern elemente dintr'un alt partie! 
datoritl unui scrupul pe care îl a
ve:im pentru an gaj ,unente personal e. 

Domlli!or, se spune că păcatul 
mărturisirii este pe jum:ltate iertat, 
şi vă rOK ~ă mi-l il'rlaţi cel puţin 
peiumătate: am greşit! peccavi! 
Rămâne Însa faptul că aceste ele· 
mente erau necesare. Partidul popo
ruiui a v,-,nit in gu\'ern Si!lgllr şi gu
vernul primordial a fost format cu 
elemente Jin partidul poporului De
ml~IUllea a doi mjniştri din acea 
p'trte succesorie a guvernului nu 
schi,nbă intrll nimic siluaţiunea poli
tică. Partidul poporului f4ii. cu ţara 
a rămas absolut ace:aşi şi deci bacă 
este să se facă. () primenire il\ gu
vern, ea nu poale ~& se facă de cât 
sub egida partidului poporului, care 
şi astfel are majorităţi covârşitoare 
În Parlament. 

Că situaţiunea politică de astăzi 
o cere, că factorii constituţiunii de
terminanţi vor gă.si cu cale ca llOUI 

guvern să aibă. pe lângă. sine ~i alte 
ell'lmellte, aCeasta este O ehestiuae 
de eX:iminat, fIsă pri IIcipiul de hază 
trebue să fie că guvernul care să. 
va forma, dacă. trebue sl se schim
be actualul guvern, !!lă tiU fie de cât 
un guvern al majorităţiior parla'llen. 
tare, adică. al partidului poporului. 

Este uz ca UII ş~f de guvern 
câ(J(1 pleacă. să. dcseru lIeze pe sut· 
cesorui sâu. M'am gândit cine puate 
să. fie succesorul, şi după ce am pus 
În cumpă.nă. toale cousideraţiunile' 
am ajuns ia o concluliuue pe care 
v'o spun d voastră şi P'3 care mai 
dinainte vă. rog ca să nu faceţi re
zerve asupra el, din cvnsideraţiune 
către mine, iar nu pentru că. per
SUa!la ee v oiu propuue eu n' M fi po- ' 
trivitlt 

Eu cred, domnilor, că un guvern 
format sub preşedenţia generalului 
Coandă, cu elementele din parlldul 
poporului pe cari le va alege u-sa 
şi le va propune Su verallului ~i 
pri~i!ld acele elemente pe can le 
va crede d-sa că sunt necesare 
pentru a forma o atmosferă împăciui
toare îll Corpurile Legiuitoare, cred 
zic că. va putea să ducă. sarcina 
de a rezolva diferitele chestiuni ce 
lUai avem de rezol va t, {Ii ci\ va pu
lea să. ducă această sarcină la bun 
sfâr~it, 

Domnilor, în viaţa mea am trecut 
priit împrejurări cari au deşteptat in 
miile emuţiuni foarte puternice. Aţi 
avut OCaZ1Utlea să vedeţi că am 
foarte mare slipÎtnire asupra nervilor 
mei. Ei bine, vă asigur că în şedinţa 
de azi sentimentele cărora s' ~ dat 
dat expresiunea aici m'au emoţionat 
atât de adânc în cât am ajuns la 
limita rezistenţei nervilor mei, (Aplau
ze In limita stăpânirii emoţiunilor 
mele au fost momente că, dacă 
ar fi trebuit să vorbesc, de sigur 
n'aşi fi putut rosti un cuvânt. 

Vă muiţumesc din adâncul sufle
tului şi de lli am fost în totdeauna 
armat de o ma.re doză de curagiu 
~i de o mare doză de râvnă pentru 
luptă, încrederea ce mi-aţi arătat 
azi, căldura cu care văd eli. vă strttn
geţi sufleteşte 111 :Jurul meu, mă 
face să iau angajameutul solemn d 
atât cât voi\! face politică militanti, 
şi chiar după ce vuiu înceta politica 
militantă, sA consacra tntreaga mea 
acti vitate pentru triumful democraţi ei. 

16 Uecemvrie 19~1 -
Plebiscitul dela Sopron. 

Telegrame din Budapesta anunţă 

că la Sopron a avut loc alaltăieri 

Mercuri, plebescitul referitor la apar. 
ţi nerea acestui oraş şi a dLlorva CQ. 

mUlle din împtej urime. 

După aceste telegrame Pană 

seara \;1 orele 7 !-'all dat 16 mii de 
voturi. ilhjoritatea popula~iei s'a de. 
clarat pentru ap:uţ.inerea la Ungaria. 
Mai rtlstează voturiie din ciiteva seclii, 
undc depunerea bule tinelor a fo~t 

continuată ieri dimineaţă. 

Guvernul austriac după cum Se 

anunţă din Vi .. aa a protestat trupo
triva faptului că. comisiunea de ge. 
nerali din Sopron n'a acceptat sfatul 
dat de conferinţa ambasalorilor tn 
senlul c-ă plebiscitul să. fie amÎinat 

pentru ziua de 20 Decemvrie. 

. In urma alitudlnei comisiunei din 

Sopron, guvernul a rechemat pe toti 
delegaţii săi din teritorul pjebi~titar. 

Cancelarul Schober a declarat ci li. 
nerea plebiscitului e o încălcare a 
Înţelegerii dela Venezia. Parlameollll 
austriac va declara de reaveuită h· 
ţelegerea dela V eneţia ~i va cere cu ÎI 
insistentă executarea tratatului de 
pace. 

.Polili~che Kurespondenz. anunţă 
că în tr-ritorul plebiscitar şi la ;md 
de acecst teritor au ÎIl<:eput să Op1' 

reze iarăş bande m'1.ghi:tre, cari au 
declarat că. în caz dacă rezultatul· 
plebescitului va fi în favoarea Au!· 
trie, vor relua larăş lupta. Din partta 
guvernului austriac s'au lua toate m~· 
surile pentru apărart~a Burgenlandu!ui 
împotriva bandelor maghiare. 

o Înaintare binemeritată, 
Şeful serviciului de siguranţă din n 

locali tate d. J;ie l\ău a fost numi; n 
subinspector general de Sigurantâ, I 

lnainta.re'i dlui Ilie Rău care priu 
aClivitatt-a sa de peste doi ani h 
caii tate de ş~f al Serviciu lui Sigu, 
rauţei de Stat din Arad a ş[iuts~ 
câştige respectul şi simpatiil!! popu· 
laţiei din Arad şi judeţ, nu poale 
fi privită. altcum, decât ca o apre· 
ciare şi o recunoaştere a muncii s~le 
cOllştiillcioase şi plină de jertfă. de
pus~ in serviciul ce s'a încre· 
dinţat. 

Munca dlui Ilie Rău a pril1lii 
dealtfel o înaltă ~_-<lpreciere tncă la 
începutul anului 1920, când d. Ră~ 
a fost distins cu ~ Coroana Româ· 
niei In grad de cavaler. şi mai târ
ziu câ.nd a fost î:nsă.rcÎnat cu org.· 
nizarea poliţiei de frontieră al secto' 
rului dela l\Iurl1ş. 

In urma nouilor atribuţiuni, CI 

le primeşte prin această îilaintare d. 
Ilie Rău a fost chemat la Cluj pen
tru a lua instrucţiunile noai dell 
inspectoratul general pentru ArdeaL 

Aducem dlui Ilie Rău felicitărill 
noastre cu ocazi:t tnainlării t;ale bi· 
nemeritate. 

-
Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vis cu Teatrul 
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1, Sitllufia politică. 
li In momentul retl'agel'ii sale, 
r. rruvel'llUl având in veder'e in-

~ 

1. !eresele obşteşti şi in urma 
unui examen serios al aspira

:ii (iilor ţal'ii şi al rap0l'tul'ilor 
ie , dintre partir!.ele politice, a cau

tat să şi împlinească ultimul 
~, 

punct al obligaţiilor sale. roco-
2, 'Illandând şi indicftnd singu
,~ , ra formaţiune guvernamentală 

noua, capabilă să 1ntl'lmeasca 
sufragiile tnţ.elepte şi toate ju

e decaţile desillteresate. 
1- Din punctul acesta de ve
~, ' dere guvernul A verescu a fA
II cut cunoscut ţării şi Suvera
n 'llltJui ca singur'ul guvern ac
it ceptabil fU' fi un guvern prezi-

dat de d, general Connela cu 
ill concursul majol'Îtfiţilor parla
li mentare şi, dacă se simte ne
r, : \'oe, nu personalităţi ministe
i· riale luate din rtl,ndurile câ
a tOl'va partide politice, excep
li : lând partidul naţional, a căl'eia 
l' influenţa "~ e::;te astăzi minimă 

o : in ţară. 
.0 Judecâud astfel guvernul 

AV8r'escu a trecut se tuţeJege, 
j . peste pretcnţiuniIe dlui Tache 
d . Ionescu de a. forma noul gu
'. vern. 
ili Trecerea aceasta nu a fost 
li : dictată ln:-;!l de vre-un senti-
1- ment de duşmanie, sau de ne
:a mulţumire, ci numai de COll-

\'Iugerea rezultată din scruta-
li rea l'eali[ilţilol' că o fOl'maţie 

milligtel'ială sub preşedel1ţia 

fostului millish'u de externe 
este imposibilat intru cât o 

1. asemenea formaţie nu ar avea 
IU llici uselltimentlll majoritatii şi 
iii ulei pe acela al partidelol' po
~. Jitice, 
;11 , Pl'ivind situaţia politică sub 
1, aceastfl. Infăţişa re, gll vel'llul 
u, , 
s~ , ~l,a dat' seama că un guvern 
u. Tache Ionescu nu al' putea 81\ 
te ~e menţie numa.i graţie pune
e· tilor la cale ale liberalilor, 
.le ~el':)ecutaţi de ideea fixa de a 
l' 
f' redea facându-se· guverne 

~este guverne, cari de cari 
.li mai impopulare, pâuă cl1nd, tn 
la dtsper!tl'e de cauză, ţara va fi 
ăc luat decÎziunea să se adl'e
~, seze şi organizaţiullii liberale-
~r .. 
a. Un guvern Coamlă, legiti-
o' mat de nevoile ţarii şi reco-

mandat de guvernul Averescu, 
ce cu toată - baza lui logica şi 
d. politica se pare tru~!l că nu a 
fi' ;;asit aprobarea Suvel'<lIlUlui, 
~h 'iutru cât ultimele telegrame 
II. ~pun că d. Tuche Ionescu este 
k acela ctlt'Uia i s'a încredinţat 
Il' Je către Palat sarcina formarii 

cabinetului. 
Chiar dacă unele încercăl'i 

nu ar avea altit valoarea de 
cât faptul că eJe constituesc 
o experienţa, totuşi trebue 
să con;:;tatam că dafe fiind 
simpa.tiile poiitice de ca.re se 
bucura d Tnche Ionescu. în 
rl1ndul partidelor, concluzia 
este că un cabitlet suh pre
şede nţia fostului ministm de 
interne, apat'e chept it'ealiza
bil. 

D Tacile 10 nescu a fl1cut 
şi va. face vizite politice; d-sa 
a ayut şi va avea intrevederi; 
d-sa. va promite şi va solicita 
COllcUl'suri; d-sa va des voita 
toam trepirlantu, agitaţie ca
racteristica zilelol' de oriză 
gu vel'llamentală şi specifică tL

jUUUl'ilol' formfirii de cabinete 
noi. 

Cu toat;), această munca 
şi cu toată această activitate 
şi dacă nu admitem caprICH 
şi absurditaţi, ajungem la con
cluzia. că., odată trecute cele 
trei zile, cerufe de d. Tache 
Ioneseu, d-sa va fi nevoit sa 
spue Suveranului că e nevoit 
sa renunţe la OllORl'ea de a 
for'ma noul guvern, intru rât, II 

in întleplinil'ea ucestei sarcini, 
Re loveşte de opoziţia tndârjită " 
a p:l,rtidelol'. 

Atuncea 8ituaţia, va fi şi! 
mai lncUl'cata şi mai g('avă şi, 
se tnţelt>ge, va trebui -sa' se 
re vie la mijlo1:l.cele recomandate 
la început" 

Daca ne oprim, prin ab
surd, la ideea ca d. 'rdche 
Ionescu nI' putea să formell;e 
cabinetul, trebue să avem im
plicit viziunea răsturnării ca
binetului, după un interval de 
ahia cl1teva zilt"l, de oare ce 
nici un raţionament politic şi 
naţional nu poate duce la 
ideea unui guvern posibil, suh 
pf'8zidenţia fostului ministru de 
externe. 

Aşteptăm dar liniştiţi des
voltal'C& crizei Ri atunci vom , 
vedea pe deplin dreptatoa 
pronosticurilor şi afirmaţiilor 
noastre. 

Cursul liber de seara. 
Programul srt})ttunânul. 

Vine1'i, Limba română. (Curs pub
lic). Conjugarea IV. Lectură. Prof. d. 
Lazăr Ro~culeţ. -- Limba franceză 
I. Exeroices de grammaire appliquee, 
Prof. dna Lucia V. Babescu.
Limba francezii. II. CauserÎe litteraire. 

Prof. d, Jean Decamp. 

Din judet. , 
Postul de jandarmi Glog-ovaţ reu

şeşte a desc0peri pe indi vizii Gheorghe 
Gondi, Ioan Gondi, Savu JIabaci şi 
Ioan Elgondi din comuna Micălaca 
cari în ziua de 24 Octomvrie a, c. 
prin spargere au furat, mai ,multe 
efecte dela Văduva Bozgan Cat:ţa 
din Mi cil.laca, iar În ziua de 5 Nov, 
a. c_ lot prin sparg.:riO au furat dela 
locuitorul Ardelean Pavel din aceea 
comună. 

Autorii au fost predaţi împreună. 
cu actele, tribunalului Arad. 

• 
Secţia jandarmeria Târnova reu

,eşte să. descopere pe indivizii Bu
cătaşi Rusalin şi Petrişa Moise din 
Târnova. cari au emis un furt de 4 
stupi dela !ocuitorul Sarcoşan Moise 
~i Zod Teoelor Încii. În luna Ia
nuarie 1921. 

Autorii împreuni cu ~ctele au fost 
predaţi judecătoriei Ineu. 

* 

Comisariatu1 circum~ctjpţit'i in· 
til.ia pc:iţiaii care era instalat pâ.nă. a
cuma în cazarma sergentilor elin str. 
Mâră.şeşti, b'l!. mutat in Palatul Direc
tiunei căilor ferate Arad-cellădan~. 
bulev. Regele Ferdinand. . 

- Lucrări!~ constructiei liniei fe
rate intre Arad si Orad~a Mare con
tinuă cu mu i tă. 'febri!itate pentrucă 
conform planului linia ~ă. Le dat 
circulaţiunei cel ma: târziu pâ!iă la 
15 Martie 1922. 

- Suprafaţa rezervată anul acesta 
culturei tutullulu! în Bulgaria este 
de 213.965 decari a căror producţiune 
!w aşieaptă Il ti de 12 milioane 
807.91>7. kgr. 

i\;i?"r ....... ~_ ... _J' ..... __ ............ _.#*ttI'I .... _ ..... __ 

Hotărâriie Congresului 
din Sibiu. 

Mitropolla de Alba-luna şi Sibiu, 

Secţia jandarmeriei Şehi~ clesco- Luni, 12 Decemvrie s'a tntrunit 
perii. pe individul Dragarl Petru din j la Sibiu Congresul naţional biseri
comuna ţ)ebiş, ,care iu ziua de 26 cesc, pentru a lua fii discuţie pro· 
N ov. a. c_ a furat suma de 1298 lei iectul relativ la unificarea biserice-
din biserica gr, or. română din ] .. c. I lor româneşti, prezentat de repre· 

'" 1 zentantul guvernulu: Sinodului din 
Postul de jand._ Moroda cercetând Bucureşti. 

; Se ştie că. 1. P. S. Sa mitropo~ 
pe individul ~fihuţ Cornel din aceia f Hlul dr. Nicolae Bălan ceruse 51110-
comună, care făcea chefuri prin crâj-
me ~i juca cărţi, fărâ aşi da seama I d~lui, ca îl]a~lIte de a se .pronunta 
de bani, jandarmilor le-a reuşit a i Slllodul, prOIectul să fie fa.cut cu-

" '-d f : Iloscut Congresului naţional biliOericesc 
suma de 700 Lei de la comerciantui din Ardeal, ceea ce SinoduI a a~ 
descoperi că acest IOdlVI a urat I 
Cismas Ioan din aceea comună, probat. • i După. o discuţie de 3 zile Con-
~ _........ _.... ..-' _.-. I gresul din S,ibiU. care s'a declarat 

dela inceput in unanimitate pentru 

I N FO R M AŢI U N I . unificarea blseri<;,ilor,_ a votat unanim 
. I propunerea făcuta. prtn raportorul d. 

. I dr. Va!er Branişte, ca să. se cearli 
I prez.entare_a de ~ă!re, re~rezenta[ltuj 
! guvernulUI a uneI leg!, prIn care s& 

- Astă seara, se va re- se inarticuleze unificarea bisericească. 
prez(~ntt\ fIe COIll})IUlia dl'a- în cOll~li[u.ţie, asigurându se bisericei 
matica "lIonn Vnlla" ce- I unificate libertatea de a se admi· 
1ebl'a operă n poetului bel- nistra prin statutul siu organic, iar 
~iun J\lueferJ1nk şi în care; în Constituantă sA se cearii întrodu-

I cerea statutului organic şaguneall, cu 
(lna 1\1. VoieuJescu are o 1 unele modifidHi. pentru toate mÎlro
creaţie de cea inaHă va· I poHile României. 
lonre. I O altă decizie a Congresului 11a· 

,. ţional biserices.: a fost schimbarea 
- Ministerul comunicaţiilor a S" numirei mitropoliei din lbiu, pur-

adus ieri la. cnnoştinţa serviciului de I • tând în viitor numirea de eMitropolia 
siguranţă din localitate, cA s a luat d Alb 1 ,- 'S'b' 

d" "ţ' -, I ă'l d e a- ulla SI ! IU·. 
toate ls~ozdl l U! tlICC e~, uăcr'firl e e I P. S Sa 'episcopul Caransebe. 
construcţIe e a nrlll'! s e ter-!' . i' CI· , • ă 1 fA"t 1 1" D ~ulUl a ;lallllat ongresu ut tlll IllC~ 
ml,note Pli~ da s arşdl u

i 
UI ecdem; f morin tu legătură cu infiinţarea e-

vne urman ca e a acea al... - ". T'c . • d .', 1 1 . -1 plscoplel lllllşoara j ceran ca proto-
achlmbul persona ti U1 trenuri ar ce '1 B· . V' t "fi l~ 

d' U '. f '" ~ll poplale e unas ŞI arsey s... le a· 
sosesc m ngana sa. se ac.. 1 " • 'c b' l' • 

~. IAd d sate t pISCOpl"l aranSe esu UI, Intru 
s;:ca ga~'a~ ŞI nu a ra, un e se cât rup~rea acestor dou'ţt protopo-
facea pana acum, . d- - 1 ' ,. C plate l!l tentoru eplscorH~1 aran-

- Societatea Doamnelor Romftne sebeşului ar face imposibili susţine-
şi Reuniunea Femeilor Române a- rea instituţunilor culturale bisericeşti 
duce pe această cale deosebite mul. ale acestei episcopii. 
ţumiri tuluror doamnelor care au După. discursul dlui V, Goldiş, 
contribuit la buna reuşitA a ceaiului care se declară. împotriva ace!itei 
din 11 Dec_ 1921. cererile spumhld că ohestia Instituţiu. 

_ Reulliunea Fetn~ilor Române nilor culturale biserice~!i se va re-
d:n Arad ~i jur anunţă că s'a des- zH!va În mod echitabil, Cougresul s~ 
chis atelierul de ţesut în cli1direa dedară pentru neadmiterea cerertÎ 
şcoalei profesionale (str. BnHianu ilO, episcopului de Car3.!l~ebeş. 
9) unde se primesc şi com:wde. Congresul naţional bisericesc a 

- Directoratul instrucţiunei a a
dus ia cunorinţ'ă. revizoratului şcohr 
din Arad, ci toată corespondenţa 
oficială a revizoriltului se va adresa 
dir'ecţiunei regionale din Timif,loara, 
Pânţt acuma r~vi7.0ratl1l în tc.;tte a· 
facerile oficiale se adresa nemijlocit 
Directoratului illstrucţiunei din Cluj. 

amfi.nat şedinţele pâu8, dupa desbate
riie COllst·tuantei bl~ericeţ!ti, care 
avea să. se intrunească a7:', 16 De
cemvrie, dar in urma demisiei gu
vernului, după cum suntem illfor
mati se va intruni la o altă datA. 

Rad, responsabil: Laurenţiu Luca. 

~~----------------------~--~--------------------------------------------------------------------------------------
~ Gbeorgbe~ al·Dftr:~:I~e!:paltoane bluse neO·li~eSicostllmeStr.~Illiuescnl\r.1~ . ." 1" tru dame " ~ ~ ! Edtftcul Cafenealm 
:C' _. Clasă, separată de măsurat. 504 Telefon &30. Cornul VâuMoru!ui • 

• ",Să, Uir 
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Teatrul Orăsellese 
•• 

Bepertornl sllptăloAnal. 

Sâmbă.fă: Premieră. Boeacclo (Aboo. A.) 
Dnminecă: Matineu. Hosa din Stamba). 
Seara: Boeaceio (Abon. B.) 
Luni: Boeaeeio (Abon. O.) 

Fiind,!i reprezent.sţia de Vineri alni Bocaccio 
din cauza reprezentărilor româneşti s'a mutat. pe 
8âmbătă, biletele sco<tse Vineri să pot schimba 
Sâ.mbătă la Cassă. 

In vederea reprezentării popu1arei operete 
.. Boeaceiot de Francisc SOUPPS, Int.reg per"o 
nalul de caute al companiei teatrului face de 
săptămâni de zile rppptiţii sub conducerea a 
maiest.rul Pavel Gt'llert şi a regisorului Desideriu 
Jakabfty. Piesa aeeasta de inalti valoare, se va 
juca Sâmbătă. seara (A. B. O), rolurile fiind 
dist.ribuite celor mai bune forţe ale companiei. 
Vor jUOR: Bocaccio - M. Hahnos, Fii\netta -
M. Z. Varady, Scaldra - M. Selmeczy, Lothe
ringi - Oarol B'aludi, Lambertucio - Radu 
Inke, Beatrice - Lili Szegho, Izabela - Irina 
Zilahi. Peronella - Lod Tibor, librar şi, neCU
noscut - Iosif Ladiszlay, Leonetto - M. ACB etc. 

Rosa din Stambul. Matineul Duminecă dupli. 
lDasă loouri ieftine ou conoursul lui Andrei 
L&sz)6~ roluri principale Dnei Mici HOl"vath, Lili 
Szego, Andrei LAszlo, Eugen Sebestyen ~i Maxi
milia.n Darvas. 

Cosinzeana şi cei 7 pitici piesA feerioA. pen· 
un copii, se vă preda lu 24 p. m. la 31

/ t ora. 

OOOO<>OOO<>OO~oo<>OOO 

CINEMATOGRAFE. 
Afla Boleyn, tragedie istoricA, in 5 acte, In 

!!Apollo" in 16 Decemvrie. Trllgedia aceasta a 
avut un efect a::.ât de splendid fn Vrania încât 
direcţia cinematografului Il ţinut cu cale !;ă o 
reprezente ,i în Apollo. Nu s'a putut înBă. numai 
pe o zi. Oine vrea sli. cunoască o istorie din cele 
nnui. tragice a rpginelor, să nu scape acest prilej, 
pentru a. cunollşte viaţa curtilor regale, rolul şi 
soartea reginelor, mai ales în Anglia. şi pe vremea 
lui Henrio VIII. cel mai crud şi depra.vat rege 
între cei mulţi, diD istorie. Inoeputul la 3, 5, 7, ,i 9 ore. 

• 

:, . 

G4ZETA ARAOULUI t 6 DMemvl'ie t9~1. J 
..... , 

BANCA COMERCIALĂ UNGARĂ DIN PESTi 
FILIALA AR1\D. 

•• • 
~"-rad, Bulevard ul R egi na Maria N'o .• 4:. I. 
fJal)ital acţionar ~i fond de rezervat. 530.000.000 -

România Ministerul de Interne Direcţiunea Poliţiei 
,; Sig. Gle Prefectura Poliţiei Ora~olui Arad. 

No. 1748-921. 

Publicatie de licitatie. , , 
Se aduce la cuno~tinţă generală că. conform 

ordinului No. 3499 VI. i. a. c. din 25 Noemvrie 
al Directoratnlui General diu Oloj tn ziua de 
M.arţi 27 Decemvrie 1921 ora 11 dimineaţa se 
va ţinea lioitaţie publiCă la. Prefectura Poliţiei 
Arad, strada Mărăşeşti, pentru vinderea mai 
multor efecte de lrubrăcăminte ~i haruasameDt. 

Eteotele se pot vedea zilniu la oazarma ser
genţilor de orl\{' strada Mlrăşeşti Între orele 
10-14. 

Licitaţia se va. ţine în conformitate cu arL 
7200 83 din legea contabiJităţtoi publice. 

Oferanţii vor depune tn ziua licitaţiei publică 
garanţia. de JO la sută din valoarea totRlă tie din 
bani fie in hârtie de valoare de ale casei de 
depuneri. ... 

Arad, la 10 Deoemvrie 1921. 

Oomandantul . Corp. serg. 

Văzut: 

p. Prefect: 
(ss) O P. Andreescu. 

InRpector: 
(SII) N. Popescu. 

~ 

de orali': 

... 
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ARAD Bulevardul Re· I ~L\.GA.Z IN CU 
ABTIC O LE DE 

480 

manufactură, 

stofa si mătăsuri , 

, 1181u FerdluaJld -
1. Ne. 16 (fost Boroe Beii.!.) I 

Vânzare engros li 
- Im 

re 

Ludovic Losonczy Arac: 
Giuvaergiu si Ceasornlcar .• Plda Avram Iancu NI, 1. m 

I 
~ 

Mare asortiment de verlghe1e de logodnă, oroloal8 dt . 
b~zunar al de perete argintarII. CUDlPii.ri aur pentMl II Il 
402 _ preţuri urcate. 

~--------------------~~ 
Publlcaţlune de lIcitaţte. 

Rachiul de prune contribuit, vândut prii il 
part.ida mea firma Armin ~i Ioan Schwarz cii. " 
Lipova comerciantului din Sânt Nicolaul-ltart pi 
Alexandru Singer, de cea 800 Hectolitre, de U<! 
colta din anul acesta, de tărime în general ~ 
27% în urma intârzierei cumplritorului, pe I 

~-!!~~~-~~.:!!!-!!~~~-~~~-!!~~~-!!~ I dauna, pericolul şi cheltuelile lui io baza §§ 35\ d, 
I ,?52 şi următo.arele din legea. comercială (K. ,T. D 
i In 17 Decemvrle 1921 h 10 ore n. m. în depo'&il1ll a Levai şi Szigeti din Lipova a firmei Armin şi Ioan SOhWirl ~ I 

lâogă intElrvenţia judecătoriei de ocol din Lipol 1 
... t1 Cir", 407 îl puo in vânzare In O poziţie la. licitaţie publicl li 

Danton, istoria teroarei franceze In 7 acte, in lfue.~ în but.oaiele oumpărătorului la licitaţie. Pre\l IZ 
"Urania", în 16, 17,18 Deoemvrie. Oând la finea mal , .... ". m -'=-. ti .. ,i Co. de esclamare e de Jitru 32 Lei 50 bani, da 
veacnlui XVIII. s'a sguduit lumea în urma pi- -- rachiul oare se VII licita, la cel ce va face pl'll a 
catelor sti\pânitorilor şi-a claselor sus, puse, a Vis-a-vl. de f D t rar eal a Te. t r u misiunea mai ina.IU se va. vinde şi sub acetl~ p~ 
erupt revoluţia francezi, a. cArei trista. amintire Recumandă magazinul bine şi abundant sorta.t cu Acei, cari,jntenţionează a cumpăra, ioai;1 V 
şi astăzi cu tremurâ. sufletele celor ou inimă cu- de începerea. lioitaţifli sunt datori IL depune I 6 
rată şi mai ales acel timp de urgie şi de groază, ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii mâoila esmisului ;judecătoresc vadiul de 160.00 A 
8. teroarei ne Înfioră. Robespierre, M.arat şi Dan. Preţarl Ieftine. de Lei. O 
ton sunt trimit.atea acestei epoce, oare ni.se Rachiul care vine sub licitaţie cumpărâto:1l B 
r~prezentă azi în cruzimea şi tntrf'g aprobiul eLI .. ____ ~........ _ _ -z- il poate cumpăra numai in hutOaiele proprii. 
PIesa aceasta este cea mai st,ri~lucită operă a Cumpărătorul cu să.vâl'şirea. licitatiei e dat-1 C 
c' t f' 1 tii 3 6 7 9 - _ - - înda.tă a solvi tntr~g preţul de cumpărare u ~ 
\Dama ogra leI. ncepu u .80 , " o,e. le _... - • b . . i . 

~ ~ 
aUl gata, CăCI o caz cOlltrar ma.rta pe perlN e 

T t I APOll ..
• . A.u .oslt eele lUai noi .,1 moderne lui lui momentan se va licit,a din nou. 

ea ru O. 11 . Teatrul UR4NIA. ........................ . ....................... ' paltoane toamna- ]·arn- I Cumpărătorul e obligat momentau după <l 
In 16 Decemvrie In 16, 17, 18 Decemvrie : • ., I de . ,de i a,. vâr~irea licitaţiei a lua în primire şi a tren • 

porta. marfa. ~ 
Vineri Vineri Sâmbi!.tă Duminecă . ~ hain'" bărbăte". ti -1 pentru .opil ~ C P v "'"f " ompetinţ& de oumpărare însărcinează r 

Numai una zile! Creatia nea cea mai splen- y "t . 
didi a artei filmelor. Clasă separată de _ă.urat cumpar .. Ori. ~ 

Scrjs~~ ~;:b~~~~g şi Danton ~. S Z A N T () s, i C OM LO S ARAD, ~e de lt~~:~~e.o poat.e grade. oumpărătorul iDain
' ~ 

Ana Boleyn Dramă istorICi!. în 6 acte. Lipova, la 10 Decemvrie 1921. m 
Piaţa A.vram Ianeu No. ~2I. Dramă istorica. în 6 acte. In rulul lui Danron Emil Dr. Henr,'c Stea !. Jannings. In rolul lui Ro- 381 Edificiul Teatrului. J \ 

Regisor: Ernest Lubits. II bespierrtl V\Ţ. Krausz. An· • _ 1Qiiib _ _ .... __ .... _ • advocat din Rada ~ 
Prim actor: Henny PoMen Fa~b!ul. celor n,ai IDaŢi 

artIstl dm lume! Senzatie { 

::~::::~~:::::':~~~ Prima Cassa de pastrare: 
MAKNEFFELNI din Arad : 

I 
..... Fondată 184,0 ..... :1' 

Bulev. Re~ele FertUna1ld 1. 2. 
carbuni de călcat, lemne măl'lliite 08· 

eate, ~arbnlli În bac; .. t prima caUtate 
In Arad transport la domiciliu·. 566 

Str. (.eneral Berthelot No.l 

.. '1 fJapital prop.oiu 10.000.000 .• Să ocupă eu agende în legatura 
eu afaceri de bancă. 

! ipografia L. Rethy fi Fiul Arad, Bulev. Regina .Maria No. 1. 
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