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l~ll~.·· I 
N O U 1 ministerial de la justiţie; Z:l-· uueze mijloace!e de luptt\, !Şi g U V e r D. darnice toate aceste illdicii graţie căruia sa. se suporte 

l~ ale l'ealitaţei, de oare ce dea- l eu mai multa. uşurinţa. indig-
III Marea l"Uşille cu care a mcute ca şi opel'ile de intimi- supra unei realităţi simple şi uarea. şi revolta natiunei. Me· 
~CăZU1i guvernul Tache Ionescu dare sa.vârşita. de partidul Ii~ revoltătoare, nelogice şi ne- cauismul acesta fusese găsit fi 
t.;a facut să se creadă un mo- beral; cunoaştem deasemenea, conforme judecaţei, noi ve- graţie lui, lucrurile aveau s! 
jment, că lecţia primită. avea cruzimea cu care liberalii au dem tnalţându-se dreapta, fie aranjate. Sla.birea impre-

"Si folosească şi că aducerea făOOt din batrânul politician pentm conştiinţa. şi inteli- siei) atenuarea efectului urât, 
Iila putere a guvernelor, avea Tache IoneReu, un simpln iu- genţil, logica., tnsăşi onoarea SCăderea înrâurirei dureroase 
• se. fie dictată numai de con- strument politic; le cunoşteam şi ruşirrea, abstracţii cu forţe I a venirei liberaHlor la cârma 
lsuJtarea voinţei naţiunei. tn acelaş timp şi aversiunea imense, Iusă şi de la cal'e ţara statului, aveau sit fie reali
~ Guvp,rnul rrache Ionescu a ţarei faţă de tot ceea ce este continuă sit aştepte, sa ceară zu.te, obţinute, prin chemarea 

j
,veuit la cârrna statului, căI- liberal, cunoşteam, mai ales şi sa spere tot. I temporară la guvern, a dJui 
,~âud voinţa tarei, ftlrţttnd a- frica poporulri fie măsurile in- I 'racha Ioue~cu, . 
!ceat::Jtă voinţă şi insultâ.nd prin chizitoriale Jiberale şi de siste- - -'''- _OI ft"_ _.. Ridicolul guvernării tachi-
!Ilrmare dreptul Ilaţiunei lie a UlUI de inchitate ce caracteri· ~ • 1 ste de o Jună avea să scuze 
lDumi pe adevăI'aţii săi condu- zează concepţia de conducere I .LT~eCanlSm U. oroarea inspiratil de guvernul 
~eMori. • a liberalilor. IJiheralii urmA,reau de mult liberal, iar comicul cabinetului 
~ Din cau~~ ..actll:>ti)i ··411Q,l'me· -, D. rrache h.rfl"SCtk· a· e6tttatt . ideea venirei la putere, Gan-! diui Tuche lonetwll, avea sa 
~~reşeli şi din cauza. acestei o dată să ucida. ţara! ,fitra. dui că alţii conduc, dirijează I corecteze vi?Ien~. pen~bil~ ~i 
1ce.lca.ri a dreptuiui uuei ţari ca aceasta incercare crlmmală şi se bucură de avantajele I sumbl'ă a tIramel lIberali
:lIltregi, guvernul 'l'ache Io- sa serveasca d~ exemplu~ S'a puterei, nu lăsa. pe liberali sa j lor, 
nescu a lasat una din cele com~s. un atentat politic de I doarmA, liniştiţi,. de aceea. gi1n- l l~achis~nul. făcea vad pen .. 

_mai ruşinoase pagini In viaţa tach:ştI pentt'u a da naştel'e durile lor se duceau tot în t tru lIberalI, lar d, Ciohodaru 
'noastra politică şi tot din a- unui atentat şi mai grozav, sp['e HlOmentul veuil'ei lu pu- ! înlesuea instalarea comoda şi 
~ ceastă cauza, politicianul in- s[w[trşit de liberali ~ .D~i.r a.. tere şi spre mijloacele graţio I ucceptarea de către public, ca 
~col'igibil, fost şef al guvernu- lunci logica experienţa, ştiinţa cărora s'ar putea ajunge re-. ministru, a dlui .Tean Th, ~'lo
~ lui b'ecut, este astazi un om vieţei reale şi politice. cre- zulta tul mult visat. ~ l'esru, populal'Ul elector al ca-
lce poate fi consiuel"nt ci\, ţli-a dinta noastră in mai bine şi Din primul moment Parti~! pitalei. 
!luat pentru totdeauna ramas goana noastra. după uestt.v(tr- dul liberal ţinuse să tnla- l Venit'e,), deci la putere pe 
1 bun de la viaţa publica şi de şire şi progres nu sunt de cM I tUl'e însă, consideI'f~IlU-O! MIe {lt~ aplanare a terenului, 

1& rentabilele şi "captivantele lucruri iluzorii, noţiuni inexi- I imposibila, ideea de a lua pu- 1 foloHindu-se ruşinea altuia 
satisfacţiuni 8,le acestora. . s!ente; meni~e să fie .. bntjoco- t! terea singur, la lumina zilei, ; şi d~zonoare~ c~lorla~ţi,. iar D.U 

Soartea dlui Tache Ione-' rlte de partI(lel~ polIhce COl~-. fără nici un alt eveniment po-l n:erlte propru ŞI cahtaţ~ Ofl

seu, deci, răsturnarea, cu ru- damna.te de lIltreaga uaţl- !litic, de natUl'ă să uşureze ca- '1 g1~ale, guvernarea prm s~~
şine a cabinetului trecut, cre- une? lea şi să netezeazâ potecile tn 1 prllldere pusă Ia cale c,a ,mlJ
dinţa Intr'un l3entiment re- E în adevar, desexperallt spI'e concluzia mult aştep- i loace reprobate de lOIalItate 
deşteptat fatit. de respectul ce pentru ţara aceasta, ce eri- tatA. şi de bunul gust., , 
se datoreşte ţăl'ei, totul fa- dicată pe toate mâinile, tre- O guvernare liberală, la Rezultat,ul me~aD18?lUlw ~ 
cea, In fine, să se prevada că cută ca moştenire de la· ruşi- lumina zilei, o venire la pu- fost tosa. tavorabil ŞI astazI 
noul guvern va fi o alcittuil'e nea tachistă la teroarea libe- tere a liberalilor. pe faţă, liberaJii, cad nu au 'putut~ s~ 
conformă simţului de dreptate, TaIa., fară să se ţie seamA de dupa guvernul Averescu, de ceară puterea la )umma ZIleI, 
o expresie a nevoilor naţio- plângerile aaţiunei . ce spun, exemplu, nu ti fostconside- vi~. la gu vem scuzâod.u-se cA 

•. nale şi o .realizare a dorin- ca .. doreşte la conducere, nu rată nici odată ca posibila, ~lţll s' au f~ut de ruşme Ina-
ţelol' intregului popor ro- politicialli vechi şi f.\Unoscuţi de liber'ali, de O1we ce la un mtea lor ŞI că tot t~ebue sa. 
mAo, . prin faptele lor rele din tre- asemenea fel de a privi }u- li se recunoasct. mer!tul de iL 

Ei bine, în dauna. acestor cut, ci oamE'\ui, oameni, pen- crurile se opunea aversiunea fi scăpat ţara de l'u~m.ea de a 
aşteptăl'i atAt de drepte şi de tl'U Dumnezeu, cu sentimentul cuno8cută a ţărei faţă de sis- fi guvernatn.. de tachlşh .. 
legitime, În dauna oelor mai de onoare şi dreptate, eu dra- temele de guvernare tiranice S'ar părea că eXIstă o 
frumoase iluzii, ce Roml\nia goste de ţaril, adeca, intt"un şi mai ales, orORl'ea ţărăni- idee (~e dreptate;. s'ar. păre~ 
intregitu. n putut să şi le facă cuvant, fiinţe cu toate atribu- mei din toate tel'itol'iile roma- eU. eXlsts. va raţwn~~ellt, ŞI 
despre aceia cari o conduc, ţiHe omului. neşti, în faţ,a. a tot ceea. ce când colo, nu e . mCt unul; 
ne-am pomenit, spre stupoar'ea Zadarnic telegramele ne a- este liberal. s'ar parea că. se lllvoaca DlO
generală cu un gu,,-ern de... duc ştirea formarei guvernu- Faţa eu aceasta st,are de tive şi In realitate DU este 
liberali. lui de liberali, zatlarnic d. lucruri, liberalii au căutat a- yorl)l1, de . cât de exp un.e rea 

Cunoaştem farA îndoială Jean Tit. morescu se aşează tu 11 ci ~t. gasească mecanismul necesltitţel \le a. se vem la 
dOl'inţa acestora de a veni Ia după decenii deaştepta1'8 şi politic gl'uţie căruia. să se a- gllveru1 pe Cal pl?Zlşe, cu 
putere; cunoaştem st'orţările de zaună tn comodul fotoliu mortizeze lovitura; sa se ate- reserva de a se tniatura sau 
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micşora pe alte c[t,i, 
oile mărturisite ale 
indignilrilo per'(Jetue 
steia ]a amintirea 
guvel'Oe liberale. 

l'epuJr.iu -
ţăl'ei şi 
ale ace-
trecutelor 

SelUlJalam mecanismul po
litic utilizat de. li herali în 
chestill venirei la guvern şi 
asigurarei totdeodatiJ, că mij-
10acele intrebuiuţtt.te nu fac 
de cAt sa amâe, pentru CtHe
va zile, nemulţumjrea reala a 
naţiunei. 

Acum ca şi sub d, 'l'ache 
Ionescu, suntem în plină criza 
de guvern. 

Şedinţa Sindicatului . 
Viticol al Judetului Arad. , 

5n 

GAZJ;:TA ARAD{TLITJ 

Pentru abonatii nostri. ColomJIl 200 lei, Tereutiu Miduţ.ia 
, ~ preot, 100 lei, Alfred Titz, Silvia 

Sroia, Ghenadie Lupşa. Eugen G:tbri 
l .. a 23 Dcccmn'ie 8':lU lzidor Rt>chnitzer, Teodor Rad, lo"if 

îml)1inlt şease luui de In. 11.. Iacob 100-100 lei, Alf"xandru Bi
pariţia ziarului lIostI'u. barţ, Carol Mura!Jyi 00-50 lei. Iosif 

A~est zbr a U Jlilrnt în- loja 40 lei, PweJ Bucatos 35 lei, 
tl"Ull moment când înec. Ioan Stepan, Nicolae Faur 30- 30, 
tll!'e sitl~urul or~an de Filimon l::Sadau 30 lei, Ghiţa Arde· 

lean 40 lei, Nicolae Biri\u, S. Crog-
presă rOJlHlnesc ce exl~41l nan, A. Draucean 25-25 lt>i, E. 
in judeţul A rad, (le unde Stepan, M. Lup~a. I N,cula, A. Vesa 
rczu Hă· cit fă l'a "Gazeta. T. Stoia, 1. H .. rbei. T. R ,d, M. 
.<\ratlulul" l{omânililea ar Bordan, (Alda) T. Rarf, P. Rad, C. 
fi trebuit să se mitrglllell- Rad, M LUPiP, şi P. Alda, 20-20, 

Z. L!JPI,H, rr. Ursal 5 lei, L Dimitrie, 
seil la lcetura ziarelor ma- ,r}) b T C N 1~. )a uţ'l, . roe-nan, . Bun, G. 
ghiare. Slepan N Opre:t, E. Lupşa. I Lupşa 

De şi, u~eu1tâll(l de în- 1. Gomoi. N Badeu, S Baroan, T. 
demnurile ee ne Vtmeau, Bun, 1. Popa, N Ur"a, O. Ursa, V. 
am făt'ut. un zilLr romu- LUpŞ·i, 1. Ra·i, G. Siepan, 1. Lupşl, 

1 1 
1 Step1n, l\I. Fdur. M. F,iur, I. 

nci'iC aco o UlH e nu el'3 UrS'lIl, T. Bardall, P. Terpea. T. 
nieÎ UliU), totuşi treIme să Bardan, N. Bas, 1, Tripsa, P Bandea 
mărturisim că. ncei~l'Ită nc- P. Rad. P. Lllp.,a, T. Rari, F. Lllp~a 
ţiune nu a fost inteleasă S. l\Iican, N. Tetpea, P. Bolovan, S. 

Sindk.atul viticol al judetului cum ar fi trebuit. Lup"a, L. Siepan, N Bu~aIO", I. 
Arad a ţinut şedinţ.ă tn ziua de 18 l' ti' 1 il Ne~g, T. Lupş'l.. I. Bun, P. Bibart, 
Ianuarie c. în sala Prefeclurei din J'Upă şea)) e uni ( e z e, 10-10 lei. A. Oprea 8 lei, 1. Birau 
Arad, la care a participat delegatii uveUl sute de abonaţi carI 7 Iri, C Bun, N. Bucatos, P Crog
comunelor din Podgorie şi d. dr. 11 U ti Il t.'1 mis inca niei o nao, T. Faur, P. Lupşa, V. H.ad, 
Eugen Beleş prefectul judeţului şi cenUlIliL <lin suma CUH~llita P. Stiop T Crog-nan, E. Crognan, 
or(j~ului. pentNl ahOllllmeut, T. Crognan, F. Crog"'lan, G. Trip<;a J 

Şedinţa a fost prezidată de d. Se illteh~ge Călin zi ur dM. RaTd. TF . Rad'AP Bardan, E. '"Ba-
d S I . d· t ) S· au, . ripsa. Bardan, C. Sle. 

r, ever spraVIl1C, preşe 10 e (': 10- românese, ncaJ' utnt de ro- F B d 1 B d N B d 
dicatului aSIstat de Dnii AI. Ouiriny, pan, . a au, . a au,. a ;lU. 

membru În comitet şi D. Ânastasiu mâni şi cu ahonauH'utele B. Bad<\u, A. Ur-a fl , N. Rad, G. 
Directorul Sindicatului. neachitate 1.111 I)O~.l.te să tră- I D .. ac, I. Opre, B: Tu~or, G Stoia. 

S'a discutat chestiunea aprovizio- bscă de ('ât facând cele Z Urs::n, Ţ. StOla. r. Lup",a, .P. 

1 I "fi· li I Urs a, N. Stola. T. Stepao, L. StOla, 
nlrei podgorenilor cu piatrA vânătă mn gre ~ . Sn~I'I c . v L, Draucean •. N Stoia, I. Ercosan, 
englezească, ce s'a dat sindicatelor In con!oiemuti:l. rugam l)e 1. Badau, T. Bucatos, S. Cri!;tea, 
din intreaga ţarl de M nÎsterul Agri- dnii UbHllllţt, cari nu şi-au T Bibarţ I. Boiovau, P: D~sllan, 
-eulturei, cu lei 12,25 kgr. loco nchitat. ahon8melltt~le să P. Bun, L. Trip"a, l. Bardafl, N. 
Braila. I fIICă ~weasf,a (le urgenta, I Stepa!!, J. BUA, P. Bolovan L Ter-

S'a hotărât să se ceară cOllcur- P S . N C P D 
&ul Bă.Ile-lor din Arad, pelltru plata trhnit;â.nd sumele la. adml- Prea,v s' 11·~ola'A··A rognaDIl. L· eaGc. 

1 
. . . l' . . e.. <, ,ue-r, Up~I'I.,. 

pietrei vinete şi conform statutelor II str·ut ll' Zlaru IU. Muja, r. Mlhoc, A. Crogllan, 1. 
să nu se dea de cât membrilor in- ... _.. _ .. _ , .. .... _ Lupsa, I B ,Iovan, 1. Terpe, L Ar. 
scrişi în Sindicat, cari vor complecta delean, G. Neag-, T. Ur~a, 1. Bolo. 
tablourile de comande, impnmate, Clopotele bisericei din van, 5-5 lei, T. M,can 6 lei. I. 
pentru toate m~terialele de cari vor Babuţa, N. Rad, S. Drabcean, N. 
avea nevoe anul acesta. Asemenea Cuiedi. Draucean, L. Palcu. 3-3 lei, 1. 
şi pentru: {!ucioasă (sul!), rafia, foar- Il Spatilr, 1. Stoia, N. Crognan, P. 
feci de vie.· sape, pompe originale Ca urmare a ma·relui ră.zboi a tre. Cro~nall, F, Rasca, I. Mihoaţa 
şi torpile Vermorel, etc. buit ca pe l~ngă suferinţele îndurare 2-2 lei. 

Pentru inscrierea de membrii in d~ populaţie să sufere şi bisericele. Terentlu Micll!tia, preot.. 
sindicat, d prefect Beleş a promis Clopotele ridicate cu rugăCIunile 
că se va face adrese prin comitetele părinţilor noştri au fost aruncate di n 
promolltoriale, la""comunele din Pod· turnuri pentru ca să serveascâ drt>pt 
gorie, cunoscându-se eă. taxa de in- mijloc de ucidere. Acum după ce 
trare este foarte mică, iar cotizaţia bunul Dumnezeu a pus capăt crUfl' 
numai 2 lei pe an de jugerul cada- tului macel. se simt.e lipsa acestor 
strai de vie. clopote cari aduceau aminte cred in-

Informaţiunile şi inscrierile in cio~ilor când e sărbătoare, şi când 
sindicat se pot face în ziiele de e timpul închillăciunei. 
Luni şi Joi, de la 9-12 a, m. la Şi clopotele bisericuţei din mica 
Biroul Sindicatului Str, Or. Raţiu 1 , noastră comuna au avut soartea ce
(fostă. Sarosi). I lor mul e. In o zi au lost aruncate 

Sindicatul vilicol invita pe domnii i din turnul lor în mijlocul Jacremilor 
proprietari de vii din intreg judeţul I credincioşilor. 
Arad, ca cel M'ai târziu, până. Ia 10 I Acum cu ajutorul bunului Dumne
februarie a. c. să se inscrie la ! zeu in ziua N a~terei Mântuitoru lui 
Sindicat, cu materialele de care are f nostru Isus Christos au sunat iarii~i 
llevoe j - ~tiind că la comerţ, aS-1 in turnul Sfintei noal\'re biserici doa\Jă. 
tăzi, piatră vA-nlti:\. de calitate infe- clopote noauă cumpă.rate cu bani a
rioarA se vimle la Galaţi ,i la fa- dunaţi din mână în mâ.nă. 
brici cu 16-18 lei kgr. - engros, Nu putem trece ca să. nu mulţu
deci iti detail va ti Intre 18-20 lei mesc ,i in acest loc Domnului Oc
kgramul. tavian Goga fost ministru pentru 
________ ._..... frumosul gest cu care a donat pentru 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' 

cumpărarea acestor clopote Suma de 
4445 lei. 

Aducem apoi ,i pe această cale 
mulţumiri în numele crediricio,ilor 
mei, domnilor cari după. putinţa ne-au 
ajutat la procurarea lor donând: 

:-____________ Domnul Korek Gustav 500 lei, Korek 

..... « .* -
Sosesc scrisori din 

Rusia. 
. Se auu nţă din Iaşi: După o în· 

trerupere de 8 ani de dou~ zile au 

început a sosi scrisori din Rusia, 

expediate în mod normal. 

Scrisorile sunt trimi!;e din dife· 

riIe centre ale Rusiei, unele sosesc 
chiar re comandate purtând obioinui

tele stampile şi inscripţiuoi ,ale ofi
ciilor po~tale de expediere. 

Scrisorile recomandate poartă 6 

mitrci a câte 1000 ruble fiecare 
marcă, deci 

recomandate 

vi etice. 

costul unei scrisori 
e de 6000 ruble 50-

Aci nu se poate preciza daci:\. 

scrisorile In chestiune au fost Sau 

nu cenzurate, toate avâ.nd un conţi

nut banal exprimabdu-se numai mul· 

ţumirea că s'a putut relua legălura 

prio corespondenţi. 

~ 2 Ianuarie 19l:!2 -
Programul noului guvern 

francez. 
Camera votează inreedere guvernului, 

In şedinţa de Joi a calberii 
franceze s' a cetit declarat·ia noului 
guvern francez, cuprinzând programul . 
guvernului. 

Declaraţia, spune, că unica am
biţie a cabinetului este t'ă. asigure 
o strânsă. colaborare cu Parialbelltul 
şi t'ă respecte tratatele prin cari s'au 
fixat condiţiunile păcii. . 

C~lDera a aplaudat viguros de.. 
clar:-lţia guvernului îndeusl'bi pa. 
sagiile in care se cere ca Germ.oia 
să rerare p:tguhele ce a pricinuit. 
Situaţia finallciari va putea fi sala 
valA numai dară. Gt>rmania tşi va 
executa angRj~f!lentele~; va repar
stricAciunile. Şi mai sg motos a fost 
aplaudat pasagiul care subordoneazi 
inceputul termenelor de evacuare 
a malului stâ.ng al Rinului. eXecu
tării din partea Germa.niei a tuturor 
clauzAlor t.ratatulai de pace. 

In ceeace pri\'e~te p'lcttd. desti. 
nat să· consolideze pacea, Franţa 
va fi foarte fericilă de a cohbou 
cu Anglia pe picior de perfectă ega-
litate. ' 

In ce prive!;lte relatiile cu aliaţii, 
guvernul î~i va da tOiită silinţl să 
pilstreze rclaţi uni cAt se poate de 
sigure şi de amicale cu popoarele 
cari s'au IUDlat allturi de F(~nţa. 

Declaraţia termină. printr'un apel 
către Cameră ca si salvgardeze drep
turile Franţei. 

Primul ministru d. Poinc3re ex· 
pune apoi politi ca internă ~i ex
ternă a guvernului şi spune cii. el 
nu trebue judecat dLlpă trecutul siu, 
ci după actele sale. 

După. discur~ul preşedintelui COII
siliului Camera deputaţilor a votat 
apoi incredere'l fii guvern cu 422 
voturi contra 107. 

Cursul liber de seara 
'Programul suptămânul. 
Lu.ni. - Limba romAnă. 1. 

(Cursul fUllcţionarilor) IJlfinilivul 
scurt şi lung şi lecturA. Prof. domnii 
Ioachim Ddbiciu, Trăiau Mager. -. 
Limba română. II. (Cursul funcţiona
rilor). Vorbirea direote şi indirecte. 

Lucrări In scris. Prof. d. La
zar Roşcu!eţ. Limba franr:eză. 
ele compte jU5qu'a dix. Celire. 
Traducere. Prof. dna Luda V. Ba
bescu. 

Marţi - Limba românll.. (Cnrs 
public). Infinitivul scurt şi lung, -. 
Lectură. - Prof. d. La 'ar Ro~culet·· 
- Limba franc.-za. II Exercices de 
grammaire appliquee. Gallicismes. 
Prof, d. Jeas Oecamp. 

Merc!wi. - Limba franceză. 1. 
CODversation. Prof. dna Luda V. Ba
bescu. 

Joi. - Limba rom'â.nIL I. (Cursul 
funcţionarilor). Infinirivul scurt ,i· 
lung. - Lecturi:\.. - Prof. dnti Ioa
rhim Dabidu, Traian Mager. -
Limba română. II, (Cursul functio
Dnrilor.) Lectură. Conversare, Lucrări 
in scris. - Prof. d. Lazăr Roşculeţ 

Algebră - Fracţii algebrice. 
Prof. d. Ion Dumitriu. 

-
Magazin de Haine IOSIF MUZSAYArad Vis-a-vÎs CU TeatrUl· 

498 Oră,enesc. 
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22 Ianuarie 1 ~22 GAZE'}' 1\ A R ~. DPLnJ -
Constituirea 'guvernului liberal. 

Telegramele sosite dela Bucurt>,ti I 
în cursul zilei de Joi ~i Vineri anun
tă formarea guvernului liberal. 

D. Tache Ionescu cu ocazia au
<1ienţei sale la Rege, prezentând de
misia cabinetului sAu, a propus tot· 
odalll Regelui în~ărcinarea cu for
marea cabinetului pe d. l. Brătianu 
,i a expus imprejurările din cauza 
{lirora un guvern de concentraţie nu 
ar mai avea nici o sensl\ de reu
~iIă. Astfei Regele a chemat la sine 
pe d. I. Brătiallu, însarcinându-I cu 
formarea cabinetului. 

Telegramele primIte pe ziua de 
Joi 'li Vineri, pe cari dirl cauza să.r· 
bătorilor nu leam patut pub ica pre· 
zintă. următoarea desfă~orare a eve
nimentelor politice: 

Mercuri seara d. Ionel Brătianu a 
fost in audienţă. mai lunKă la Rege. 

Regele I a Insarcinat p'"' ş~ful 
partidUlui liberal cu formarea cabi
netului. 

Tratativele cu partidul naţional. 

D. Ionel Brli,tianu imediat după 
primirea mandatului dela Rege pentru 
a-şi asigura sprij i ilul partidului naţio
nal din Ardeal, a avut o intrevedere 
cu d. Maniu şi a oferit putidului na
ţional tr~i purtofolii. Tratativele cu 
d. Maniu au ţinut pihă. târziu in 
noapte, iar în ziua următoare au fost 
cODtinuale, dar fără a·ioJe ajunge la 
un rezultat. Şeful partidului naţional 
din Ardeal a refuzat ctl.tegoric de a 
colabora cu partidul liberal. 

In urma acestei nereu~tre d. Bră· 
tianu şi-a format guvernul numai din 
membrii partidului Jiberal, care Joi 
(jimilleaţa a depus apoi jurământu!' 

Noul guver~._ 

Noul guvern· s'a format ro mo
dul urmlwr: 

Prim ministru ~i ministru de răz

boiu; Ionel Brătiann; finanţe: Vin
tilă Brătiann; internI": gen. Vaitoianu; 
externe 1. G. Duca; comerţ şi in
dustrie: V. Sasu; Culte şi arte: C. 
Bauu; instrucţie: Ailghelescu; lu
crări publice; ad interim C. Banu; 
justiţie: 1. Floresou; comunicat,ie: 
ad itlterim Allghele:lcu; ministru al 
Bu.::ovinei: Nistor j ministru al Ba
sarabiei: lnculeţ; ministru al do
meniilor ~i ad interim al agdculturei : 
Constantinescu. 

Ca ministru al Ardealului a fost 
luat in combinaţie d. dr. A urei 
Co~ma preşedintele partidului liberal 
din Timişoara şi N. Zigre advocat în 
Ora.dea Mare. 

Consiliu de miniştri. 
Vineri dimineaţa noul guvern a 

ţinut nn Cons.iliu de miniştri. In 
acest Consiliu au fost numiţi noui 
secretari de stat. 

Din cercuri bineinformate se a
nunţă că. subsecretariatul de stat al 
miooritAţilor va fi desfiinţat. 

Noul guvern va disolva pe ziua 
de Marţi, parlamentul. Decrl"tul rela
tiv la disolvarea camerii s'a decis 
să fie publicat in numărul de Sâmbătă 
al , Monitorului Oficial c. 

După cum se anunţă noul gUlTern 
a decis să. de~fiinţeze ~i impozilul pe 
venit. Decretul relativ la aceasta a 
doua acţiune. a noului guvern va 
apare deodată. cu decretul relativ la 
disolvarea Camerii. 

Pe ziua de Sâmbătă am primit 
următoarele t~legrame la legătură cu 
formarea guvernului liberal: 

2S 

'foate I)llrtidele impotriva 
guvernului liberal. 

Blocul partidelor din opoziţie. 

B"eureflti. - Partidele din opo
ziţie urmează tratative pentru for
marea utlui bloc comun impotriva 
guvernului liberal. Ieri intreaj{ă ziua 
au ţinut tratativele, dar deocamdată. 
nu s'a ajuns la o tnţelegere Intre 
partide. E vorba de î'lceperea unei 
lupte împotriva gU\'ernului, care să. 
fie dusă. paralel de toate partidele. 
Partidele din opoziţie se vor asocia 
într'un bloc, pii.strându şi iusă fiecare 
partid independenţa. O decizie defi
nitivă se va lua la 27 lanu:\rie, 
când comitetul de o sută. al parii. 
dutui naţional se va tntruni la 
Cluj. 

Partidul national Împotriva guver-
, oului. 

Bucurel~ti Şeful parti.dului 
naţional d. Maniu, a tT1mlS o Circu
lară către toate organizaţiile jude
ţene ale acestui parrid, declarând ţA. 
impotriva tuturor aşteptărilor crizei 
parlamentare i.s'a dat o soluţie con· 
tra tuturor uzanţelor constituţionale. 

Partidul a refuzat catej{oric propu
nerile tnjositoare, ce i-s'au făcut de 
cltre liherali. D. Maniu invită comi
tetele judeţene ale partidului ~!& se 
pregătească pentru lupta electo
rală. 

Atitudinea tărănistilor. . . 
Bltcureşti. - Partidul ţără.n;,t va 

ţinea azi seară. o intrunire pentru a 
decide In chestia colaborării cu ce· 
lelalte partiele, sau partidul si ur
meze pe căii", stabilitct dct programu1 
său. 

Un ministru pentru alegeri. 

Buc!tre~ti. ·Ziarele din capitală 
anunţă că general Viitoianu va. de
ţine portofoliu! internelor numai până 
la terminarea alegerilor pentru par
lament, iar apoi va demisiona. 

Secretar general de stat tn mi
nisterul internelor a fost llumil Pa
naitescu, fostul director general al 
Siguranţei de stat. 

Se vesteşte că. noul guvern va 
de~fiinţa mi nisterele noui iufiinţde 
de fostul guvern. MinisterQ! muncii 
şi al s!&qă.tăţii va fi unificat 'Îlltr'un 
singur ministeriu: Ministerul ocroli
rilor sociale. 

Consiliul de ministri de ieri. 

Bucureşti. - Azi, dimineaţa, a 
avut loc un consiliu de miniştri, în care 
primul ministru a făcut o expunere 
a situaţiei politice interne. Consiliul 
s'a ocupat cu cbestia publicll.rii ale· 
gerilor electorale şi a decis in a
cea"tă chestie Consiliul să aducă de
cizie 'in Consiliul ce se va tinea Du
minecă. Ministrul de finat~ţe d. V. 
Brătianu a făcut O expunere a situa
ţiei financiare şi măsurile pe cari le 
va lua pentru remediarea actualei 
situaţiei linanciare. C.msiliul a decis 
să. suspende toale legile şi ordonan 
ţele financiare ,i relative la impozite. 

Noui secretari generali. 

Bttcureşti. - Au fost numiţi se
cretari generali. 

Dr. Zigrea, din Oradea Mare, 
subsecretar de Stat la ministerul de 
interne. 

Const. Brătianu secretar general 
al pre,edinţiei consiliului de mi
niştri. 

: : 

D. Gheoq~hiu, directon:il general 
al vămilor, secretar general la fi. 
nanţ!": 

N. M:tximt secretar general in mi
nist!"rul muncei. 

D. Mihail Negurl a fost numit 
secretar general al ministerulUI de 
indu'-trie ~i comerţ. 

D Gr. Tan~anu a fost numit se
cretar general al ministerulUI de arte 
~i culte. 

Coaliţia contra guver .. 
nului liberal. 

Partidele de opozitie protestează Îm
potriva nu:r.irei guvernului liberal. 

BUC1,reşti. - Joi se'tU la orele 
6 S'al! illtrunit la clubul ardelean 
dela J\.hie~t;c. reprezentanţii tuturor 
partidelor. Partidele de opoziţie au 
fost reprezf'ntate priit următorii: din 
partea paTlidului poporu iui duii L 
Petrovici. dr. L N. AnghelesC'u şi 
Pleşoi:wu; din partea ardelenilor 
dni; Malliu şi Vairla; din partea ţă
răniştilor dnii P,\ul Bujor ,i 1. Rit· 
duo:\llu; din partea progresişti lor 
d. C,uada; iar d rorga, care 
lipspa dela întrunire, ~i·a dat adezi
unea. 

INFORMAŢIUNI. 

Suveranul a numit ~ şi Vati
canul a consimţit - pe părintele 

canonic Niculescu ca episcop de 
Lugoj şi pe dr. Valeriu Frenţiu, fost 
episcop de Lugoj, ca episcop de 
Oradea Mare. 

- O telegramă din Roma anunţă. 
că Papa Benedict X V suferi de un 
grav bronchial, care provoacă tngri-
jorarea anturajului saI:!. . 

- D. dr. Lazar Iacob, profesor 
şi depu'firalBnfor'lf!ul· a fost hiro
fesit tn ziua Bh,bolezei ca protoiereu 
al eparhiei Aradului. D, dr. Lazar 
Iacob este unul dintre cei mai de 
valoare şi mai disIi Dşi profesori ai 
seminarului de teologie din Arad şi 
inailltarea lui la de~lIjtalea de pro· 
toiereu este drept o recu noaştere şi 
apreciere a activilăţii sale df'puse 
pentra ridicarea nivelului t'ltelectului 
şi moralului preoţimei ca profesor al 
seminarului. Transmitem felcilăr le 
noastre dlui dr. L'izar Iacob pentru 
iuainterea binemeritati&. 

- D. General Jean Florescu de 
S'a, propus redactarea unui me

moriu către nge ~i a unui manifest 
cli re ţarâ, prin care .l'i se prote
steze contra numirei unui nou guvern 
personal. 

La orele 8 seara s'a dat următo· 
rul comunicat. 

. Ia marele stat major al armatei li 

plecat Miercuri la Belgrad t.rimes de 
guvernul român pentru inch ... erea u· 
Ilei convenţii militare iutre Rornâllia 
şi Jugoslavia. i 

! 
RrprezentantH PllTthh~· i 

lor: Ilntiollal din Ardeal,: 
IUlţionn Ibt-democrat, tări .. ~ 1 
W'sc, al poporn lui şi pro- 1 

gresl~t, iutrunhHln-Re uzi 

_ ... Spre a se putea face un filAt 
cinematografic cu viaţl marelui poet 
italian Dante s'~ fAcut lângă. Flo· 
renţ .. O reconstrui re a acestui ora~ 
ap cum era intre (1265-1321.) 

Generalul chinez Wu·pei~fu 
a adresat un ultimat guvernului din 
Peking in urma cAruia acesta trebuE:.' 
s!& Sfl retragă· "1 termen de o săp
tămâ.nă, iar în OtIZ de opuuere Va fi 
Înd e pi r tat cu forţa. 

- Conform hotăriirei dela Cannes, 
Germonia a vi,s tt Miercuri echiva
lentul sumei de 31 milioane mArci 
aur în devit.e străine. 

In Consiliul de miniştri, Jinut 
Vineri, s'a hOlă,rât că declaraţi unile 
de impune re :să fie suşpendate pâ.rll\ 
la noui dispoziţii. . 

, U) I .. Dlt_rle ora 6 d. a., in I 

loclilui clubul ul dela Ma
jestic, luând in (liseuţie 
reJjol,·arel' IH'8şte))ttltă ~I 
nef'irenseă Il crlzHI politice 
prin tHlucerea la cârmă a 
guvernUlui BrMianu, au ca.· I 

zut de 8COI'd că trebue 1 
Il se protelolta del... inc('put I 
tn faţlL ţarii, impotriva n- l 
(hlCerH, în iml)rf'jurărHe 8(~- ! 
tuule, 3 unul guvern de I 
partid dusmanit de 0Ilinln f - D. ing. Perieţianu a fost numit 

, I dire<:lor general ai c. f. r. 
publică şi ~lInenilltlînd ca 1 
atare lin i ştea interIlă şi I - Din Delhi (Indii) se anunti 
consolidarea ţării. I oficial că tn cursul ultimelor răscoale 

* I din India, rebl'llii au avut 2250 morţi 
şi 5727 prizonieri. Se anunţA ca probalil' intrarea 

partidul d1ui Tache Ionescu in blo
cul anliliberal. Intr'o declaraţie fă
cută de d. Tache Ionescu, fostul 
prjmministru a spus că in urma ati
tudinei d!ui Iorga. ~i a parridului ar
delean faţA. d~ dsa, simte dator a nu 
se despărţi de ace~lia şi de acţiu
nea acestora. 

- Se anunţă că o furtună pe 
coasta de ner \Vest a Spaniei a pre
dus pagube colosale. Toale corăbiile 
ancorate au fost sflrâmate. Sfărâ
măturiJ!! ~i Iucăr.:ăturile sunt risipite 
pe mai multi kilometri. Mai mult de 
200 de corăbii de pescari sunt grav 
avariate, numero~i armatori sunt ru· 

...·_". ... _-.. -w""' ....... _ ...... " ....... · ... ·• __ w ........... • .... ___ inaţi. Patru cllmeni lnccati au fost 

Botezul prinţuJui Mihai. 
Bucure,qti. - Botezul A. S. Regale 

Principelui Mihai se va face la pa· 
latul reg<\.l d1n calea Victoriei, Du· 
min .. că, la orele 4 şi jurn. d. a. tn 
p reze n ţii. f am i I iei regale, a dlor mi· 
oiştri ,i a tnalţilor demnitari ai sta
tului. 

Naş va fi reg. de vâ,nători de 
munte. 

Misiunea elenă, în frunte cu 
generalul DusmaJlls, ce urma să 
soseascA Joi seara în Capitală., nu a 
sosit, din cauzA. ci trenul I'ârbesc 
nu a a.vut legături cu Simplonul. 

regAsiţi. 

u* $ .... . ... "ru OI 

IIH'ltarea României la Con
ferinţa din Geno,,8.. 

Buellreşti. - Ministrul Italiei la 
Bucureşti a il1manuat azi primului mi
nistru român, o notă a guvernului 
italian, prin care acesta Invit' Ro
mânia la conferioţ,. ce se va ţinea 

la Genova. 

Red. respon_abil: Laurenţiu Luca 

,';" 
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GAZETA ARADULUI 

Publicatie. , 
In 3. c. 25 Ianuarie 3. m. 10 oare să 

vând prin licitaţie publică 2 tauri şi 1 ver 
comunali, ne apţi de repI'oducţie. 

Preţul de strigare: La tauri 3.50 bani 
la veri 11 lei kilogrammul în viaţa.. 

Curtici la 20 Ianuarie 1922. 

-Prim.ria oraşului cu drept de municipiu Arad. 

No. 176-1922 prim. 

Având tn vedere că. pl'€<ţurile maximale dl'lla 
caft'neie, 00 ft>tirii , p' ăcintării, Jăptării şi alte 10, 
caluri similare sunt a se stavel'i din nou. 

Hotiirâre. 

1 

AI 

Desfiinţăm toate preţurile maximale statorite 
Primăria comunală. I de noi asupra bauturilor de viII din localurile de 

mai ~us şi statorirea preţurilor acestor arI iOli o 

CINEMATOGRAFE. DIVIZIA 1. VANATORI. :: Serviciul intendenţei. 

Diplomatul galbin. drama în 5 acte in Apoll6 
în 5 acte în 21, ~2, 23 Ianuarie. Progresul oul- Pnblicaţlune. 
tura.1 ljIi raspindirea acesteia in lume au adus in In ziua de 27 Ianuat'ie 1922 ora 10 so va 
U,gil uri lu~ea fn~reagă.., Aşa ~e explici, i un f ţine licitaţie conform l"'gi contabilităţi publice 
Qlplomltt. chInez aJuD~e ,ln ~rl~e .apusene und~ I pentru tabricarea a 15 (cinci:-<prezecH) vagoane 
se iD~urcă. cu oa~~nll ŞI ObWelUl"lle. lor, ;lar mal paste făinoase, cu făina dată de Comandament: 
alea l,se Incurcli. Inima cu Vremea ŞI orcat ore a . Licitaţia. !le va tinea în aceiaşi zi si oră 111. . 
si S6 I\comooleze obioeiurilor apust'ne devine ori ! Comandamentul Teritorial al n 7 Ar~ Sibiu. 
ridicol ori traghii. Aceasta e subicetul scurt! Divizia 21 Inr. Alba Iulia' Divizia 1 Iu·fallteri~ 
al acel'~ei pi.ese pline se scene ,i sit,uaţii intere' Timi;oara; Di;izia 1 Oav~lerie • Bra~oV' şi Co. 
SUD.te '1 curlOdSt". mandamentul Diviziei I. Vânători în Oetatea. Arad. 

* Caetele de sarcini se pot vedea În zilele de 
Comedia vietii drama În '1 Bcta in Ura-nia in lucru la comanda.mentul sus menţionat. 

2~, 23 Ianuarie: Se zice ci vieta e câ.nd o 00-
merlie când o tragadie. E cum a~a: precum ne Şeful Serviciului Intendenţei Diviziei 1. Vâniitori. 
dovede~te ,i piasa. aMasta, dar ne dovedeşte ,i Int. Lt. Col. (Indescifrabil). 
ac('a, cii. e una sau aha după. cum Suntem noi. 
Noi crt~iem soarta noastră. conform fiinţei noastre 
8utle~şt.i şi cult.urale. CIne vrea să. se convingă. 
iii vazA piez aceasta ,i va înţelege. 

In 21,22, 23 Ianuarie In 22, 23 !anuarie 
SâmblWl., Duminică, Luni Duminică, Luni 

Diplomatul Salbin Film Pax. 

în 5 acte. Comedia vieţii 

Direcţiunea Regională R.· M. S. Cluj. 

Pnblicatiune. , 
Se aduce la cunoştinţa tuturor comer

cianţilor şi posesorilor de tuburi şi foiţe 
de ţigarete. că dela 16 Ianuarie a., c. ni
meni nu mai are voie a vinde aceste ar ti· 
cole de cttt Regia prin debitele sale -
şi numai pe acele date In vânzare şi 
banderolate de Regie. 

dram! în 7 acte. 
Primi actori: Toţi posesorii de aceste articole sunt 

FRlEDRICR ZELLNIK. Primi actori:. obligaţi, ca pâna. la finele acestei luni să 
Aventura seru;ationalli de Paul. Capellani, Eugenie facă declaraţii in scds la depozitul Regiei 
amor unui diploma.t chi- Nftll, Marcelle Pradot, Su· 1 cel mai apropiat de stocul de tuburi şi 

nez in Londra. ",-. zane DesJ>el'll. foiţe de ţigarete, arătand cantitatea dupa 

MICA PUBLICITATE. 
Comunll Pănatul-nou caută un serie-

tor cu praxa cnno8eâud limba oficiala. 
730 Sec.·etar. 

Un cazăn de 150 !itre unul de 250 lirre di\ 
fert ţuică de vândut la Frati Burza. 733 

calităţile, ce posed, după care se vor lua 
măsuri de urmare. 

Aceste declaraţii le vor face dupa 
modelul de mai jos. Acei, cari nu vor face 
aceste declal'aţiuni şi la cari se vor gasi 
după acest termin astfel de articole, vor 
11 com:;ideraţi de contravenienţi şi vor fi 
pedepsiţi confm'm Legii ;Vionopolurilor 
Statului. 

Declaraţiile se VOI· putea trimite depo-
Corpul contabililor autorizaţi şi zite!or şi prin epistole I'ecomandate. 

expert,i contaLili din România nu numai în persoană. 

con credem pl"Oprietarilor de localuri atrăgâodule 
atenţillnea la dispoziţiunea că. un articlu nu poate 
ti Incarcat cu o dobâuda mai mare ca. 13U% tn .. 
tot parcursul 8ct:'lstuia dela. prodooent pâu& la ~ 
consumator. 

In costul articlului. proprietarul va mai PU-' i 
tea adauga un pauşal de 50-00% IIpes6 de re. 
gle pentru localurile cl. I. 25-35% pentru 10- T] 
oalurile de cI. II. şi 10-15% localllrile de 01. 
III apoi 5% dare de ora~, 10 re~pective, 6 res- &4 
pective 3% dH-re către stat ~i 14% taxi de 8er~ • 
viciu la cari cafeneaua "Dacia" VII. mai adauge 
procentele de noi mai [nainte 'ltabilite. 

In preţurile astfel statorite sunt a-se ell
prinde toate aCt'ste procente. 

Obligăm corporaţiuoea cafegdlor din loca.1i
tate că iista preţurilor aşa stabilită si De O pre
zinte din I [) la 15 zile ~i fără prealabila DO&.

fStră. aprobare nu se poate întl'oduce nici lID 

preţ nou. laI 
Această ordonanţă. intră in vigoare la 15 11- fa( 

nuarie 1 ~:22. laI 
In contra acestei ordonanţă. cei nemulţ'11mi~i. 

for: pot adresa plângere ministerului de interne ia . 
termen de 10 zile dela. publicare. 

Această plângere nu împiedecă exectttarea. 
Arad, la 15 Ianuarie 1922. 

primar. 

........................... 
Aetil miel dela Banca de Păstrare Civili 
din Arad cumpără in orice ca. tlt.t~ 

cu pretul 
100 LEI. 

Reprezentantul Băncei Generale de Economie dia 
Sibiu ••••• Arad, Piaţa Catedralei No. 4. nt ........................... 

zm .-
Levai şi Szigeti 

407 
~tlCq<S' 

\.e .~-t 
Dlai 'De-"· ti. ,i Ce. 

Vb-B-vla de I n t rar eal a Te a t r. 
Recnmandă. magaziuul bine şi a.bundant sort.at aU 
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Secţia Arad. DECLA RA ŢIUNE. 
Convocare. Subsemnatul______________________________ ghete bărbăte~ti, femeieşti ~~ Copii 

Mf\mbrii secţiei Arad, a "Corpului contabili- din judejul ----------------- plasa ----- Preţnri ieftine. 

pu 
de 

101' autorizaţi şi experţi conta.bili din România.", I -------------- comuna -------------------- .... -.:-::;--;:::;;;;;;;-;-::_;;;~.iiiiii;;_::;;;;iiiii_; 
I .... i'Fi' .... în c~lltormitate ~~l dispoziţiile :\rt. Xl. din L~ge.a ; strada _________________ No ____ declar, că _....;;;; __ ,.,;;,;;;.. ________ .;;;;.. ___ _ 

ref~rltoă lire tl~ .infllintarea. acestw Corp, sunt lUV1- : astăzi in ziua, _____ luna _______________ Cea mai bună calitate şi mai ieftine. su 
tlI.ţl 8 par telpe a , 1 192 î' x , h b'" b· i i 10 

or: 
tOl 

; ann -- am n poseSIUnea mea urma.- r; ete pentru ar atI., feme " 
Adunarea Generală ordInarĂ I toarele calităţi şi cantităţi de tuburi şi copii, pânzeturi şi p'ostavuri de ~ ţio 

oare se va ţiue la 31 ranuarie a. c. Ia ora 18 I hârtie de ţigarete: ------------------.___ calitatea primă,po~tavurl din de 
(6 seara) in birourile brtncii" Victoria" din 10- i ----_______________________________ :..___________ bumbac, tes,'itorie de Bauat In prl 
ca.litate. . I . ' t' "ţ' d â 1 pe .. 1 -----. ----------------------------------- once cau Ha 1 e V nzare a 

1. Fixa.rea b~:~l:l: :: :~:nl 1922 ~i ' ! Data. Semnătura. Federala Cooperativelor săteşti ~~~ 
2. Alegerea Oonsilinlui ~i A Comitetul ui dE>. R . Iă sucursala pentru judetul Arad, Piaţa Avram lanCII 18 de 

cenzori, pe timp de 2 ani. Direcţiuuea eglona 
La aceastâ. adunare vor putea participa DU- R. M, S. Cluj. 

mai membrii primiţi deja.. Li!lta. acestora se poate I "'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~?P! 
vedea Jo. secretarul sectiei noa:;Lre. ~. 

Dacă nn se va const.at.a prezenţa Ia cel pn- CI· I h · 
ţin jumătate din membrii primiţi deja, Adlmarea le e mal mo( erne alne 
generalA nu SP, va ţinea, decât după opt zile, 
adecă la 8 Februarie a. c. cu aceeas ordine de 
zi, la aceea,ş oră şi în acelaş local,' cu oricâţi 
membrii vor fi prezenţi, şi fă.!:.ă altă convocare. 

t\rad, 20 Ianuarie 1922, 

(S8) George Adam, (ss) i. Brut. PăCuraru 
prezidentul cons. secţiei secretarul secţ.eiei cons. Arad. 

Ara •. w 

se lucră. pentru preţuri convenabile în salonul 
de croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 238 
~i piaţa Catedralei in colţ(Tokoly.t. pal. Szantai.) 

• m _ _ __ , 

~ Au .o.it cele mal. Doi ,1 moderne t 
• paltoanedetoamnă,deiarnă, • 
~ haine bărbăte,U ,1 pentru copil ~ 
~ Clasă separatii. de măsurat ., 

• SZANTD şi COMLOS ARAD,' 
~ Piaţa Avram Iancu N o. 2~. ~ 
, 381 Edificiul Tea.trului. , · - - . 

'1ipografia L. Rethy ~i Fiul Arad, Bu~ev. Regina Maria No. 7. 
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