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Cataclismul liberal. tele 1n 1uptă, se inţelege că 
liberalii VOI' fi, 1n cele din 
urmă, sdrobiţi, sfârficaţi, ni-

Pentru prima oară, poate, I Avem de o parte, deci, miciţi, distruşi ca partid şi ca 
an viaţll. stat ului nostl"U, asi- ţara lutl"eagă.. opiniunea şi principiu şi concepţie politica., 
:st~m la un fa.pt extraordinar, toate partidele politice, iar de reduşi la o viaţa. politica. ne
monstruos In izolarea lui şi ceealaltA pa.rte avem puterea I vertebrata. şi la o stare de 
eare va avea darul macabru libel'al&., o organizaţie politică băIăceala. In confuziunea şi tn 
de a ne prezenta In faţa strei- izolata. şi perdutA, copleşitit de îutunerecul ce insoţesc sfor-
!nMaţei, Intr'o lumină din cele mai tnainte de condamnarea ţările neisbutite, pentm a face 
ma.i defavorabile şi mai 10- ţl\rei, ce condamnă In regimul răul şi al intinde tn toată 

: tristMoa1'6. liberal, lipsa de respect faţa., grozăvia lui. 
I Faptul acesta, unic, teribil de voinţa naţionalA şi faţă de '1 Atunci va fi năruirea· şi 
: şi dezastruos pentl'u naţiune, legi şi constituţiune, cataclismul fixat al organiza
din punctul de vedere al mo- Disproporţia, se Inţelege, I ţi unei liberale, Atunci, ţara va 
dului cum apusul va inţelege este enormă şi această dispro· I fi scăpat In fine, de gogoriţa 
s~ comenteze aceea ce se pe- porţie trebueş te privita. din i liberală ce a speriat atâtea şi 
trece la noi, faptul acesta ca.- doua. puncte de vedere, 1 statea generaţii, . 
ruia Imprejurarile ti dau o Primul punct este acela 1" ._..... _.. _..... _"_ 
'eimbo1ică semnificaţie,' este flt·-deose~irei· de numit!", de'! I 
cooalizarea, reunirea sub un forţe materiale, deci, iar al! Deprecierea 

· singur steag şi sub o singură doilea punct este format de i 
deviză, a tutulor partidelor de disproporţia morala. a ten- I leul ni. 

· opoziţie, In contra gruparei Ji- dinţelo[' şi aspiraţiunilor iu j 1 It' 1 '1 1 I nostru 
, beraIa. l.uptă. ! fi U lm~ e, ZI e eu . 

A . ~ t d' . P d t l'l 1" '1 a scăzut SImţItor pe pIeţele u mal 10S, e SIgur, prl- e e o pal' e 1 Jera 11 . ' 1 d '1 
l · • 1 . ., t bl' 1\. • Ilo 1 1 I ' ! sh'eme, Iar Iu ce e oua. ZI e 
eJUl'l n valva noas ră pu lCb. s;splr,;, a ngenu,nc uarea na: [ de pe urmă nu ne-a mai ve~ 
când unele partide de opoziţie ţlUnel, la asuprirea poporulUI I 't " t' 1 f la a 

· s'au unit contra guvernului 80- şi distrugerea libertaţilor ce- Îl D1 nt~Cl 0
1 

t~ Ire reea IV
e 

0-
'1 . d 'f 1 ' . ceas a. C le:;; lUne ce ac pr-cotit ca perIeu os ŞI ăunător taţeneştJ, în oiosu partlzam- i b Ilo 1\. 't ţ' te deose , : eaza. Ca. SI UU itl es -

intereselor naţionale, lor, lar pe de ~lt,a. pal'te, ţara l b't d rea entru sărmanul 
Nici o dată 1ns&., ca pAnă Intreagă, in pICIOare, repre-! 1 t e gl p 

"'1 l' , t t t t t'd 1 1'; nos ru eu, acuma, orgamzaţn e po ltlCe, z,en ali . oa e· par 1 e e po 1- ! Se tuţele e ci\ organele de 
cele mai deosebite, nu s'au unit ti ce, cautQ s&. sfarâme strân-, 1 g n lUI' vor 

}'} II!.' 1\. 'fi I presa a e guver UI s'au nu au cautat sa se uneasca. soarea ] )era Q/ ŞI Sa. puJ'] ce I l' . f' 1 ' 
~ t \' 1 d' ţ bl'·'io· li 1 ' căuta să exp!Ce aptu prm 
10 ota ltatea 01", pentru a a via a pu le,:, ŞI Sa. sa veze 10- r sa momelltană de stabili-
lovitUl'a decisivă uuui regim teresele naţIOnale. lp "1 
h 1 . ţII. d 1 zare ce domneşte in c11e8t11 e ota.l'at sa pitstreze puterea, n COIlseCIn a., ve em n ' , 
chiar cu riscul de a face să lupta, \ cinstea contra intere- finanCIare, . 
aombreze ţara, tn situaţiile suIui personaj, sinceritatea, Se m,aI tn~~lege deaseme: 
cele mai dureroase şi mai In contra prefăcMoriei, do- nea că hberalu vor prevestI 
critice, pentru existenţa unui rinţa de desvoltare ~liberă tn că in curâU~ ~eul va .avea o 
neam. contra sforţarei violente şi urcare ve~tIglDoasQ, ŞI că ei 

Naţionalişti ardeleni; na- tit'anice, serii de opoziţii ·şi se vor ferI să ,vorbeasca. de 
ţionaliştii vechiului regat; ţa~ de contraste intelectuale şi dezastru finanCIar. 
raniştii; Partidul Poporului 1n- amorale, ce nu pot avea ' Adevărul este însA că, a 
treg, conservatorii progresişti alt rezultat, după legile eticei fost suficient, acum câteva 
şi democraţi, marghilomanişti sociale de cM sfăl'âmarea va- saptămâni, să se audă tn 
şi socialişti, toate gruparile, lului ce ameninţa Să distruga streinătate de venirea libe
In fine, ma.ri şi mici, caută să teritoriile naţionale. ralilor la guv81~n, pentr?- ca 
sa adune, să. se grupeze, 1n- In contra liberalilor stau leul sa. scadă panA. la. ultimele 
tr'o formaţiune uriaşe de ras- burghezia, masele muncitoreşti, limite. 
turnare şi de lupUl) conştiinţa. clasele bogate ca şi cele culte Acelaş leu a crescut tnsă. 
t\ conştiinţei naţionale şi por- şi mai ales masa rurală e· imediat ce ştirea a fost des-
niri a unui neam intreg, pen- normă şi a tot puternică. ce minţitl:\, . 
tru a face sa. se naruie siste- refuza. sa. primeasca. jugul E uşor de prevăzut, deCl, 
mul tiranic ce se pregăteşte liberal şi exploatarea tiranica. aceea c.e ~re ~a. se tntâmple, 
României, de către. cetele de a liberalilor. Bau mal bme Z18, aceea ce sa 
liberali. Ţina.nd seami\. de elemen- tntâmplă Jl,zi, când instalarea 

liberalilor]a cArma ţării este 
fapt tmplinit. 

Streinătatea este penibil 
impresionată de evenimentele 
de. politicA intem&. de la noi, 
de oare ce timpul nu 8 putut 
face să dispara încă amintirile 
urMe lăsate, Franţei, mai ales, 
de ultima guvernare liberală. 

Libera.lii au căzut o dat' 
de Ia putere şi pentru motivul 
că erau pe punctul de Ro co~
promite relaţiile româno-fran
ceze. De aceea. nici Franţa şi 
nici noi nu putem spera Intr'o 
politică sanatoasA liberala., 
faţă de streinătate, mai sles 
azi. când partidul liberal nu 
caută altceva de cât Bă· şi asi
gure existenţa prin mijloace 
de teroare cunoscuta. şi prin 
promisii ce nu vor fi ţinut.e 
nici o dată. 

Cât despre leu, leul nostru 
naţional, nu avem altceva de 
făcut, de cât să aştept&.m to
tala~i decadere, din cauza lip
Bei de popularitate a liberali
lor şi din cauza neAnm'ederei 
inspit'ata. de a.ceştia. 

__ i .,. d ,eA" SI""""'. 

:nanife~tnl guvernului. 
Bucure~ti. - Monitorul olida.i 

publică tn numărul său de azi mani
festul guvernului adresat că,tre lară, 

Manifestul spune că guvernul \la 
strădui ca să readucă gu veroarea ţă.rei 
tn malC:l constituţiei, Promite p poii
tică. sociali!. unita.ră., libertatea muncii. 
a comerţului şi industriei suprim~ud 
toate dil'lpol-iţiile cC'ri au limitat ,1 
impedecat exportul. Manifestul se 
ocupă apoi cu situaţia economică şi 
financiară. a ţirii. In,iră apoi toate 
acele cauze cari au pro-vocat criza 
economicli. Se vor face economil.ă.ri 
pe toate terenele. Se vor reduce 
numărul misiunilor diplomatice din 
streină.tate, Se vor lua dispoziţii ca 
muncitorii să nu mai rli.mâna. fără. 
lucru. Se vor unifica sistemele de 
impozite, iar proiectul financiar al 
fostului guvern se va suspenda. 

Manifestul guvernului se mai o
cupă lucă cu situaţia minorită.ţilor, 
cărora le primite deplină egalitate 
de drepturi. 

In ce priveşte politica externă gu
vernul doreşte pace cu toţi vecinii, 
respeciA tratatul de pace ,i pretinde 
că acest tratat sli. fie respectat ti de 
vecini 
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Chestia; Navigaţiei 
aeriane. 

Hotii din gară Înaintati , , 
parchetului. 

]?ixllrea~t~1fifelor. Am 3:lUnţat acuma câteva zile ci 
.~-ir_-< ____ ''-__ '''-b __ ._-"_,,"-._-~_''-''Y.''_~~~' politia de frontieră din gara Arad ~ 

Consiliul superior al comunica- reu,it să descopere banda de hoţ,! 
ţiilor, care s'a Iliirunit sub pr('~i- ce jefiuse mai bine de douA lU1l1 
denţia d-Iui inspector general Em. vagoan..Je cu mărfuri din această 
MicJescu a fixat tariful la navigaţia gară, In valoare de mai multe mi~ 
noastră aeriană care este dublu ca hoane. 
acela de la C. F. R.1 f. :t,;;..c Comisarul dela poliţia de tron. 

latl textele fixate: Bucnreşti- tieri, d. Grozesca, care reuşise a 
Galaţi 200 klm. 600 lei Di.;tanţa a- ajunge cel dintăi pe urmele huţilor 

.ceasla se va. parcurge in 75 de mi- şi a găzduitorilor acestora, impreunA 
nute. Bucureşti·Chisinău 41 ti) Jdm., cu şeful gării d Jura il cerut auto· 
lei 900; distanţl se' va parcurge în rizaţia pentru a face perchiziţiuni la 
160 minute; Chişinău-Galaţi 210 persoanele bănuite cu furlurile. 
kltn. lei 700. Rezultatul perchiziţiilor a dat 

Fiecare călător va pulea duce cu dovezi depline asupra vinovăţiei ce-
sine 15 kg. bagaj de mină, mesa· lor bănuiţi. 
gerii se vor transporta între 10 -20 Sâmbătă. s'a terminat urmărirea 
kgr. fAcutA sub conducerea şefului po-

Pe lângă taxele poştale la scri- J Jiţiei dela gară, a dlui comisar Vulpe. 
sori se va plăti 3 If'i de scrÎso::lrea I Cei 19 indivizi arestaţi de poliţia 
transportată. de la Bucureşsti la Ga-

J 
' dela gară Iri legăturA cu aceste fur

laţi, lei'" 50 de la Bucureşti la Chi- turi au fost înaintaţi parcheTului. 
,inAu ,i 8.S0 de la Galaţi la Chi- I Dintre aceştia. 10 indivizi, cari 
şinău au comis furlurile vor fi '.Iaintaţi, 

lNFORMATIUNI. 

Excursiuni dasupra aeroporturi- probabil aUlorÎ!ăţilor militare. Ceilalţi 
lor BAneasa, Chişinău, Galaţi (bo- 9, cari sunt acuzaţi cu gâzduirea _ Camera de comerţ din Arad a 
tezul aerului) lei SO de persoană., hoţilor, cumpărând mărfurile f~rat~ primit ieri d"la ministerul de comerţ 
Excursiuni cu durată de 10 minute pe Uri preţ bagatel sunt comercianţi proiectul relativ la CaOlerile de co-
deasupra oraşului lei 100. şi meseriaşi, cari locuiesc în impre- merţ, cerând avizul Camerii. 

Cursele vor incepe la Iunie juri mea gArii. Pentru discutarea acestui proiect 
1922. Trei dintre găzduitorii de hoţi, 2 Camera de comerţ a convocat o tn-

Plecarea din Bucureşti se va face comercianţi şi un agent comercial au trunire a experţilor din localitate, 
de la aeroportul Bă.lleasa la orele fost puşi Duminecă după. masă. în oare va avea Juc in zilele apropiate 
8 dim. t libertale, vina lor fiind mai mică şi tn localul Camerii de comerţ. 

De la Chişinău avioanele vor sosi I avându·se d~plina siguranţă că. nu Au fost invitaţi ca experţi la a. 
sea~a la BAneasa cu o etapă de 10 vor părăsi Aradul. ceastl Întrunire dnii Nasta directorul 

Ceilalţi sunt tinu~i tn arest pre- !' B ". N' 1 d N minute la Galaţi. f sucursa el ă.nc!I aţlOna e r. . 
laii taxele fixate de compania ventiv. Judecă.torul de instrucţie .Mărcuş directorul Bănc:i Române,ti, 

va îllcepe a lua interogator, azi I M Id d' IA' franco-românil,: Paris·Bucureşti ) 200 • o ovan, lrectoru • rădanel«, 
franci ; Bucurl'~li-Constantinupole 350 Marţi. Ilie Pap, directorul sucursa lei Băncii 
fr. Bucurt'şti~Belgrad· 330 tr. Bucu- ........ *'"_ #. .... .._ _ Centrale, ·Desideriu Laszlo, directorul 
ff,ti-B. Pesta 610 fr. Bucureşti- sucursalei Banca hlarmarosch, A nd rei 
Viena 710 fr. Bucareşsii-Praga 840 Judecarea comunistilor. Adler, Gavrila F ... her, Iuliu Fodor, 
franci. ' Radu Farago, Alexandru Goldsch-

Linia lIe va deschide la 1 Mai. I Procesul, a început Luni, după midt, BartolomeÎ Hargittay. 

Plecarea dîn areroportul Bourget cum s'a anunţat. _ Senatul cehoslovac a ratificat 
(Paris) la 6 dim. ,i sose~te la B.· Sunt judecaţi I~ olait~ ac~ia ~ari f conventia comercială. romAnă. ceho-
Pesta la 18 ,i un sfert, uude pasa- au activat clandestin prlD li plmea 1 slovac'. . 
gerii rlimin peste noapte. .' de manifeste, aceia cari au avut .. . . 

Din B. Pesta se pleacă la 7 dlm. ~ I At' m' '11' ru"',' aceia cari - Intre pnmul mlDlstru BrlhaJlu 
,i soseşte la BAneasa la 14.30. s'au făcut vinovaţi de atenta te ,i 'i'1 prlm.u minIstru aSlCI au avut ~c l

eg Uri cu e Isar 'f , • • I '. P' . 1 

*h.... _ _... .... • .. _ aceia cari au aderat numai în inter- u
f 

n schl~b dle. telegrame ~u ocaZia 

Conferintă stientifică. 
, I , • 

.Intreprinderea pentru cercetarea 
minelor de gaz şi petrol din Tran
silvania societate allolliml\c care ur
meaza a fi iufiinţată iu Arad, va 
ţinea la 29 cort. orele 10.30 a. m. 
în sala de consiliu a Primăriei con
ferinţa ,tieutifică. cu următoarea or
dine de zi: 

naţionala IIl-a, într'un congres ţinut ormărel nou Ul guvern roman. 

cu autorizarea guvernului. _ Comandant al Basarabiei a fost 
Pe banca l\cuzării va fi adus din numit generalul Mardarescu, tn locul 

nou şi d. Ilie Mos,:ovici, fost depu- fostului comandant, general Popo-
tat şi secretar al partidului soci ilist, viCIU. 

a cărui vină. nu e încă. precis deli· _ DI Adrian Popescu prefect tn 
nită până acum. TârguI Mureş a demisiouat. 

N umărul acuzatilor e de aproape 
300. iar al martorilor de peste 
1000. 

Vor fi citaţi oamefli politici, zia-

. - D. Tinăsescu, directorul ge. 
, neral al internelo.. va rimâuea şi 

l mai departe la. directoratul interne-

1. Moţiunea 
Robu pentru 
lui. 

i lo~ . dlui primar dr. Ioan rişti, scriitori, muncitori, etc. . .. 
1 d' Acuzarea va fi susţinută. de d-ml I _ Luni s'au început la ClUJ' 

a (togerea preşe mte- mal·or Cernat AI' căpitan Caragea f 
T tratativele între delegaţii cehoslovaci 

2. Recensiunea dlui inginer chimic 
de sta.t Emil Meszlellyi asupra gazu· 
lui de pământ ~j apelor de beut din 
Transilvania. 

3. Dr. Gheorghe Steiner inginer 
geolog despre situaţia geologică. din 
vechiul regat şi Trclllsilvania. 

4. Tibor Zima Sl'cretar general 
despre importanţa industriali ~i co
mercialA a intreprinderei. 

5. Maximilian Steiner antreprenor 
despre deschiderea minelor. 

Acei cari doresc a asista la acea
sta conferinţă. sunt primiţi cu pJă-
cere. 

cari au întocmit ~i voluminoasa or-! şi româ:ti tii chestiunea tmbunAtăţirei 
donanţl de acuzare. I circulaţiei trenurilor fntre cele două 

Desbateriie au loc h sala cer- f state. 
cului subofiţerilor de lângă Arsenal 
şi făgăduesl! a tine doul trei luni. - La Oradea-M ue a fost maxi-

Aceasta, bine inţeles, dacă noul mate preţurile lemnelor. 
guvern nu va ordona sA se facă. 
disiungerea' procesu!ui. In cazul 
acesta de sigur c' vor fi judecaţi 
acam numai cei ce s'au făcut vino
vaţi de fapte cari întră fu cadrul 
prevederilor articolului 53 din C. J. 
M., rămâliând ca acei vinovaţi de o 
pinii si fie judecaţi mai tlrziu. 

Gripa spaniolii. bântue cu 
furie to Cluj. Pânl In prezent pe 
lâ.ngă toate măsurile luate de me~ 
dici, aceastli. boală n'a putut fi loca
lizatii.. 

Congresul amHican a votat o 
lege prin care se interzice expor
tul de arme şi munitiuni din Statele
Unite in ţări unde e rAzboi civil. 

25 Jannft1"f~ 'D~2 

Guvernul maghiar a hotă.rit 
sl Inainteze adunărei naţionale Un 

proect de lege referitor la delli. 
nuarea numărului funcţionarilor pu~ 

blid. In Urma acestui proect gu •. 
vernul doreşte să penzioneze sau si 
Iicenţieze din serviciu peste 11.000 
funcţionari, numir c~ face pe~te 5 

procente din totalul de 209.000 func. 

ţionar~ ai Ungariei. 

- După o telegrami din Ril{l 
guvernul soviet,ic rusesc va prerinde 
la conf .. rinţa dela Genua ~a se ia, 
tn cOllsiderrtţie ca o contra ba. 
lanţA a datoriilor Rusiei. ţ~rhte, 
daunf'le ce f,'au cauzat ţării pria 
invaziile in<lmice "i cele fU!u·.,i aju. 
tate tie străilli, apoi vapoare!e luate 
de Wrangel etc. Deleltaţii sovietici 
vor pune in discuţie ,i chestiunea 
Siberiei orientale in legi:urA. cu cir.' 
culaţia economioi ce se va relua IJÎ 
In sfârşit voesc sa tranşeze chestiu
nea COlisulatelor r1Js~şli. 

- PrincipAle Carol ~i princip~sa 
Elena vor pără .. i ţ'lra peste o săp. 
tămâl'8. plecând impreună cu pere
chea princiara. greacă la Atena, unde 
vor petrece o Jună de zile. 

_. Preşl>dintele Republirei nustri. 
ace H",ini'ch a semnat Sâmhăli !ra- . 
tatul illcbeial la Lana intre Cehoslo
vacia şi Austl'ia. 

-- Comisiile de evaluare a doua. 
a treia şi a patra, a im.obilurilor din 
Arad au terminat lucrările, comisiile 

îUlâia a cincia ,i a ljIeasa netermi
Ilând fncă lucrările de evaluare au 

cerut O prelungire a terminului cu 

20 de zile. 

1 
( .. 

It 
n 
E 
ti 

m 
ia 
U 
şi 
el 

x Dr.· Vasilie Ignatu, medic. pl 
dentist a deschis un cabinet de 
consultaţiuni medicale-dentistice pe si 
Bulevardul Regina Maria 7. Tot aci ta 
e şi laboratorul de tehnică- dentistÎcl 
fOliit a lui Ludovic Papp. te 

-., -
Cursul liber de seara. A 

Programul săptămânal. 

Mercuri. - Limba fraocezl. I. 
Conversation. Prof. dna Lucia V. Ba
bescu. 

Joi. - Limba română. I. (Cursul 
funcţionarilor). Infiuitivul scurt ,i 
lung. - Lecturi. - Prof. dnii Ioa
chim Dabiciu,· Traian Mager. - " 
Limba română. II. (Cursul funcţio
narilor,) Lectură CO;1Versare. Lucrări 
in scris. - ·Peof. d. Lazăr Roşcule~ 

Algebră. Fracţ:i algebrice. 
Prof. d. Iou Dumitriu. 

Vineri - Limba romb-ni\. (Curs 
public). Lecturi. Conversare. ~ Prof. 
d. Lazăr Roşculeţ. - Limba fran
ceza.. 1. Exercices de grammaire ap
pliquee. -- Praf, dna Lucia V. Ba
bescu_ - Limba franceză.. II. Cau· 
serie litteraire. - Prot. d. Jean De· 
camp. 

...... a ............. . 

Răspândiţi 

"GazetaAradului" ._ .......... ..., ... 
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Botezul A. S. R. 
principelui Mihai. 

Relaliv la solemnitatea ce a avut 
loc la Palat cu oca;da botelUlui A. 
S. R. principelui Miha.i se rapor A 

teazii.: 
Duminecă. după aml;tZI a avut loc 

la P<llatul Regal din C"pita!ă. salem· 
nitatea botezului prigţului Mihai, in 
prezenţa membrilor guvernului, cor
pului diplomatic, fostului guvern, bi
roul' Camerei, casa civila. şi militarii.. 
Au lipsit frullta~ii opoziţiei ~i nunţiul 
papal. 

In salonul 'Louis XV arhimandritul 
Dionisie Mi rofor asistat de trei 
preoţi, in pr~zenţl familiei re~ale a 
oficiat serviciul divio, iar În sala. 
tronului mitropolitul primat Miron 
Cristea a sfinţit apa. După sfinţirea 
apei itltră familia regali. 

In suita regală se afla genera
lul Dusmanis ,i ministrul Panas, 
reprc:'zenta'lţii Greci~i. Principesa 
Elena conform obiceiului nu a par
ticipat la ceremonia botezului. 

N aşii pomeniţi au fost Reg-l'le 
Ferdinand, ReKele Constantin al Gre
ciei, Regele Albert al Bdgiei. ReA 
gina Olga, mama rt>gelui Greciei, 
prinţul Cristofor, inf:intul Spaniei, 
Alfons, marea ducesă. Victoria Fe
dorovna, principesele noastre, Irina 
Jl Greciei ~i regimentlll vAuătorilor 
de munte. 

După. oficiarea serviciului divin 
milropolitul primat a urat: eSli. tră
iască. micul nostru prin "ipe M I h~i ,. 
Urarea a fost acoperi;i de vii ur-tle 
şi corul mitropoliei care cânti 
«Mu!ţi ani si trăiască». 

M. M. L. L. Regele ,i Regina 
aduc pe Principesa Elena, care este 
primită cl1.urale fi 1elicitAri. :'.,,'_,_ 

Suveranii 's'au Intreţiout cu a
sistellţa până. la. orele 6 ,i jumă
tate. 

Seara nu a avul 
tea anunţati. 

loc solemnita-

America nu va acord 
Împrumuturi statelDr a 

În război. 
Se anunţi, din Washington cl 

senatorul Mac Cormick va prezinta o 
rezoluţie dapi care conturile mili
tare ce datoresc statele europene 
cltre America, ar fi cauza reală. a 
mizeriei continue. America ar putea 
trage invăţăminte din urmAtoarele 
incheeri: Franţa, cu O popnlaţi e de 
40 milioane, ar avea 800.000 oameni 
sub arme, ltalia 460,000 ,i Polonia 
450.000. Cheltuelile armatei franceze 
ar echivala cu suma dublă. a buge· 
1ului obicinui t. 

La sfAT,ital rezoluţiei Cormick 
spune ~ 

Presa si declaratia , . 
guvernului francez. 
Intreagll. presa franceză acord" 

incredere gU\'ernului francez pentru 
împlinirea misiunei sale. 

I Figuo. scrie: 4 Omul de stat a 
vorbit, dar bărbitp~te. Noi eram ju. 
raţii gata ~ă. graţiă.m pe asasin, dar 
după. avocatul acuzatului, s'a ridicat 
avocatul părţii civile •• 

eLe Gaulois. jtldeclL că cuvintele 
lui Poillcare imprumută. In parte, 
autoritatea lor experienţei continue 
făcuti în cursul anilor trecuţi. Fran
ţl era hărţuilă prin calomnie, ame
ninţată. ruinată, mutilată In victo
ria sa; Pai ncare a cules protesta rea 
ei, arătâ.'ld prin unul din cele mai 
d .. ml1e limbagii că. este vrednic de-a 
li fi depoziraru1. 

e Journee Industrielle. exprimă 
dl'plină incredere tn ,elul cabine
tului. 

.L'Avertio face si reiasă. că po
litica guvernurui va fi o politică de 
fermitate dar nu de provocare. EI 
este naţional, nu naţionalist, nu R

meni nţă. pe nimeni, uici măcar P: 
inamicii Franţei. E! afirmă. numaI 
drepturile Franţei, recunoscute ,i 
consacrate prin tratate iscălite şr de 
agresorii invio,i şi de aliaţii noştri. 

JI Echo Naţionah manifes01m re
gretul că. timp de doi aHi Poincare 
IlU s'a pus la Senat trt capul opozi
ţiei f"ţă de capitulare. 

,.Les Debuts" lauda discursului 
lui Poincare Poiucare respinge sus
piciunea imperialismului, reciamădrep
tul de a veghea la observarea trata
telor hdi.lite. Datoria cabinetului 
pare a fi trasatI\.: să asigure execu· 
tii& garanţiilor stipulate, apoi e&nd 
satisfacţia va fi obţinută, să veghe7.e 
ca cOtlferinţl din Genua si1 n\mâie 
in cadrele fixate. 

"Le Temps" recomandă să. se 
cvite certurile de cuvinte ,i să se 
caute la toată. indepedenţa calea rea· 
Iizării. 

"L'lntransigeantll declară cl mi
nisterul Poincare va fi bine primit 
in Franţa şi t~i Va atirma populari· 
tatea, dacă va şti, fără. provocare să. 
arate Germaniei cii. nu ne vom lăsa 
In~elaţi de s~rategiile ei. Iată Ceea 
ce a simţit parlamentul ~i votul său 
a arAtat că in acest sens face credit 
IIoului guvern. 

• 
Ziarul londonez 't Times I într'un 

comentariu ce·1 consacră deciaraţiu
nei lui Poincare, recunoaşte_ că. nu 
&'ar putea critica ferma sa a~ărare 
a intereselor franceze tn ce priveşte 
executarea tratatului dia Versailies, 
şi afirmaţiunea că. regiunile devastate 
ale Franţei reclamă reparaţiulli con
venabile. ~Timese remarc' eli. Anglia 
este complect de acord, că Franţa 
trebue sA primească. toate repara~iu
nile ce·j sunt datori te. 

EI subliniazl căldura cu care 
Poincare a vorbit de Belgia .fi a 
afirmat cii. Franţ'l. nu are llicl o 
intenţie să. înlă.ture pril1cipiul pri
orităţii belgiene, ro materie de repa
raţi uni. 

Această declaraţie a provocat la 
Bruxelles un sentiment de vie satis
facţie; limbajul ferm şi moderat al 
prezidentului consiliului a primit a
probarea unanimă. Intre altele opinia 
publică se felicită de intenţiile maniA 
festate de Poincan!, de a faco si se 

,.Cum am putea ajuta Europa, 
atâ.ta. timp cât nu este gata a-~i 

~rdona propria ei casă.: care poa
te)i folosul trimiterei delegatii lor 
Americei la Genua? Ei ar stabili 
imposibilitatea de a mai acorda a
jutorul financiar unor state, care 
par a se fi coalizat Intr'o conjura
ţie, prin deficitul lor politic ~i finan
ciar, menitA a face imposibil ajutorul 
american." 

I 
observe cu strictt!ţe tratatul de Ver
sailles ,i 10 special dispoziţiunile 
care prevll.d executarea dreptului prin 

orităţii belgiene. Se comentează tn 
mod cu deosebire favorabil pa~ul fă
cut de primul milli~;tru relativ la 
comunitatea de interese franco-bel. 
giene. 

$ U 

Expulzarea eximpara
tesei Zita din Helvetia. , 

Se anunţ~ din Basel ci guvernul 
confederativ elveţian a făcut cunos
cut ex impă.ritesei Zita ci din ziua 
ce dupii. naştere va. fi complect să
nătoa5!'i. ea este exoulzatl din El-
veţia. . 

După ~tirile sosite la Viena, din 
Helveţia exlrnpă.rii.teasa Zita a dispă. 
rut din Ziirich împreună. cu fiul ei 
OltO. 

După alte ştiri cu toate că i s'a 
interzis a vizita Parisul' ea s'ar fi 
dus ajutată de prietenii Habsburgilor 
to capitala Franţei. 

Despre planurile urmărite de 
exfmpărăteasă .Deutsche Allgemeine 
Zeitunge scrie: 

Principele Sixtus fratele ex-fm
păratulni, se afli acum la Paris. 
Celalalt frate al ei Felix, soţul arhi· 
ducesei de Luxemburg - ~i-a ~ă~jt 
t'l suita ex tmpăratului refug-iu dupll. 
expu lzarea acesteia din EI veţia -
şi cercurile c1ericate franceze mai 
Cred fncl a putea împiedeca, prin 
uintronarea Habsburgilor, alipirea: 
A ustriei de Germania. iar generalul 
d'E .. peray adună. În Un~aria pe par
tizanii francofili ai lui Carol. 

Nu este prin urmare deloc ex~ 
dus, oa ZiUa, sii. şi facă. ditl nou 
iluzii mari. Dacă. tnsă ex-principele 
de coroană şi ex·tmpărMeas8 ar 
putea rămîbe tn Budapesta, e fire~te 
altă chestie. 

cDeutsc~e ABgemeine Zeitung' 
insisră din 110U pentru o grabnică 
,i definitivă regulare a chestiunei 
dinastiei dio Ungaria. 

• 
In legătură cu ştirile relative la 

planurile ex-impii.ratesei Zita o per 
soani1 din anturajul primului ministru 
ungar, contele Bethlen, a declarat 

IA 1.1 to ri Iăţile el veţi ene exerci tl 
o supraveghere din cele mai severe 
asupra ex·suveranei. Dacă fosta fm
părăteasă, cu ,toată. supravegherea, 
va apare tn Ungaria, guvernul ma
J'hiar va subordona măsurile ce vor 
fi luate 10 cazul acesta, instrucţiu
nilor ce le va primi dela Aliaţi, 
căci el n'are mâinele libere fn ches
tia Hababurgilor. 

Şeful statului major romAn 
la BeJgrnd. 

Belgrad. - GeoeraluI Cristescu, 
~eful statului major român d. sosit 
azi cu suita sa în capitela JUROA 
slaviei. Ziarele din Belgrad snnt in
formate că In curâ.nd va avea toc 
semnarea convenţiei militare bcheiate 
între Jugoslavia şi România. (ATR.( 

Noul prefecti. 
Buctlreşti. e Monitorul ofiicial ~ 

publică Ilumirea urmă.torilor prefecţi 
peotru judeţele dm Ardeal: Dr. Se
ver Andru In judt'ţul Bihorr Sulica 
in oraşul Braşov~ Folealn judeţul 
TJi.ruava mică, Pescaru tn judeţul 
Târnava-mare, Velitan tn judeţul 
Alba inferioară. S. lhnik în Bi~
triţa, Gavril Mihii tn Turda, dr. 
Boeriu in judeţul Mure~-T!trda, dr. 
Petru Cornean în judeţul Cara~-Se-

I 
verio, Nicu Andrei tn judeţul Fâ
!!ăraş, iar Victor Maior tn judeţul 
Murăş-Turda. 

Pentru abonatii nostrÎa , . 
La 23 Deeem"rie s'au 

iUlllllnlt şea .. e luni de hl U,A 
pUl'itia zlnfului no~tru. 

Ace~t zl •• r a u ,.a.rut în
tr'un moment când in(~e· 
tlise sin~urul organ de 
pre~a. rumâncRc ce exi)oitll, 
in judeţul ATUfl, de unde 
rezult a. ca. făr&. "GltZetZ\ 
Arndulul" ROlUânillu~a ar 
fI trebuit Să se milrg[nea
Bea. Ia lectura zlurelor ma
ghla.re. 

De şi, :ll"cultând de in 
demullrlle ce ne veneau, 
am fa,mt un ziar româ
nes~ acolo untle nu erA 
II f el uu u 1, tot uşi t rehue să. 
mărI url .. ,j m ca. ucell~t li. 1&C
ţlune IIU u. Iust inţelea~e. 
CUIll ar ti trebuit. 

Dupa. şClIpte Juni de zile, 
u\'crn !Suie de abunaţl cari 
Il u ~I u tri mit; InCA nici o 
centimă din surn~L cu\'cu1tă 
pentt·u abuIlament. 

8e iuţclt·gc că un ziar 
românesc, neajutllt de ro~ 
maui şi cu ahonal1wntele 
neachitate IIU poate să tra
hscă de cât fA.c~înd cele 
Ului gr{~.lg Hucriflcii. 

In cunsecinţa. rugăm pe 
dnH ubnnnţi, Cltri nu şi-au 
lwhitat ubonllmelltele HA 
faca. uef~llstl' de urgentă, 
trlmltând sunwle la admi
nlstruţf~, zIaru 1 ul. 

, 

TELEGRAME. 
Ordinea alegerIlor. 

Bucureşti, - In numArul de ieri 
al MOllitorului Oficial a apărut dec· 
retele relativ la dizolvarea corpurilor 
legiuitoare şi ordonarf'la a1eogerilor. 
Decretul spune cll. nouile corpuri le
giuitoare, ce vor rezulta din alegeri 
vor avea caracterul de COllstÎ luanli. 
Ordinea alegerilor pentru st!nat a 
fost stabilită in modul următor: tn 
teritorul Vechiului ReRat, în Buco
vifla ,i Basarabia in zileie de 1-2 
Martie; În Ardeal, Binat. Criş:tna fi 
Maramurăş in zilele de 9-10 JYartie. 

Alt'gerile pentru Cameră se vor 
ţinea: în taritorul Vechiului Regat, 
tn Bucovina şi Basarabia tn zilele 
de 5, 6 ~i 7 Martie; iu Mdeal, Cri· 
şaua, Banat ~i fltaramurăş în zilele 
de 6-7 Mari ie. Senatele UttÎversiti· 
ţilor din Cerllăuţi, Bucur'şti ,i Ia,i 
111 ziua de 3 Martie, iar Ulliv~rsittă
tea din Cluj va alege în ziua de 11 
Martie. 

Convocarea nouilor corpuri 
Jegl ui toare. 

BucuI·efti. - ~Monitorul Oficiale 
PllbllCt\ in num:1rul apărut azi decre
tul Regal, care convoacă. oouile Cor· 
puri legiuitoare pentru ziua de 27 
Martie. 

Hzita re~elui Alexandrll In 
Bucureşti. 

Belg1·ad. - Regele Alexandru 
însoţit de primul mifllstru Paşici ,i 
ministrul de externe Mincici vor 
pleca tn 20 Februarie la Bucare~ti. 
(A. T. R.) 

~ Rad. responsabil: laurenţiu Luca. 
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Teatrul Orăsenese .. •• 
Bepertorul tlăptămAnal. 

Mierc1lri: ttJlicul cade-tu. Premit""rA.. Operetă 
de Emeric Farcas, In rolul priucipal 
D şoara Marion Abonyi iar în rolul 
tiI nlar And ..... i Lă'ile.16. 

Joi: It JI tcul cadet" il. doua oari. 
VIDt'ri: ,,!\licul caulet" il. treia oară. 
SâmbltA.: M atÎlHm cu 100nri if·ftine pentru copii: 

!IA rcadie nni mare DlaKsr" ope
retil. mare dRnsanta. Bi late pentru 1 o ti. te 
reprezentaţiuuile publicate se pot cum
pfira dela casl!ă. 

Seara: .. II \lieul cadet". 
Duminecă: M"tiuell cu preţori !':cilzute ,,)lloarea 

8ălbatieă din (;himes. 
;). . 

84'"ara! ,,)licul cadet". 
i 
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CINEMATOGRAFE. 
Mir'luIJ dracului, comedi." tn 6 ade, tn Apo1I6, 

fq 24, 25, 26 Ianuarie. Tinera baronesă se iu
ţelege cu adoratonl1 ei necunoscut că vor COn
venl Intr'un loc oa.rt'care. In vremea. aceasta vine 
un. advocat la ma.ma. ei ,i deolară, că ti vinde 
tot dacă. nu-,i plit .. şte datoriil .. , Vă.~,âhd in-A. pe 
~iD(lra baronesă oiere mam(>i acoperirea. datoriilor ,i ~i odol ă mare, daci 11i dă. fat a după. el. lncur. 
oAturile lacep cu aventuri neplăcute in călltorie, 
ou bAnuia.la. de ncigă~iE'l, poliţie, piuA rn sfârşit 
baron!:'sa dAvine soţia. adoratului necunoscut a 
pom aotOr de oinema, Jar advocatul remâne 
tras pe sfoari. 

... 
E1J1"etd rătacitor. tragedie in 2 părţi ~i 8 Bete, 

in U. &nia, In 24, 25, ~6 Ia.nuarie-. TriSI a istorie 
"lui Aha.,ver, care trebuf'l sA tră.iască la chinuri ,i umlliri orcit ar vrell. să moară, pentrucă păca
tul du Dll ae iarti namai pria vecinici sufe
rinţe. Vre-R si moară [ Scapă. pe un caute de 
UlO\iorte ca sit mOMi el dar nu-i succede.. Edoe 
(lnno~tinţă. ou amant.a.. ace~tuia, o iubp~te ea-I 
poa.rtă. de nas, tI iD,ali~ sufere, inzadal'. Coo
tele l;Ie r"lltoarce, sP> dă. io duel ou dAnsul, oa. 
sl:l. moară., însă moare contele, el trebue al 
trăiasci pânA. la ispă,irea păcatelor. Aioi s6 In
cbeie partea. primă. 

Teatrul APOllO ..... Teatrul UR4NIA. _...................... . ...................... 1. 

In 24, 26, 26 Ianuarie 

Marţi, Miercuri Joi 

Mireasa dracului. 
Comedie in o acte. 

Primi actori; 

RaDe Creste. 

In 24, 23, 26 Ianuarie 

Marţi, Miercuri Joi 

In 2 părţi. Partea 1. 

Evreul răfcitor. 
Tragedie in 4, aote. 

R1tticirile mic Ahasver în 
ÎnC,nlt. Simbolizând veci
nice. nelimisle Il omenimei. 

In rolal principal: 
Carl de V ogt. 

MIC A P U B L 1 CIT A T E. 
UD oazăn de 150 li t~e un ni de 250 litre de 

fert ţuică. de vândut )a Fraţi Rurza. 733 

Mobiliar stil german vechill masiv, pentru 
prâozitor de vânzare pentru un preţ convenabil. 
intormaţii 106 pot primi la florăria Pausar strada. 
Brătianu No. 9. 737 

JlA.GA.ZIN1JL J)~ ()ARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Recele Ferdinand J. 9. 

earbunl de eălcat, lemne mărunte u .. 
ea'te, carbuni Îa bucit prima calitate 

In Arad tra.o"port la domiciliu. 666 

----~--~----~-~---

5 7 r _crEP 7 T UTU r 'vomn .r._J.e~ ~ ... ~. -
-~-- '-~:l.i 

G4ZETA ARAOULUI 25 IRnuarie ]922. -
Telefon 463. Adresa telegrafieă: Reuni aneR Agricolă .• 

~ 

S BITE 
J 

originale din Germania. sama.nţe de napi In 
saculeţ sigilaţi cu plumb (galbeni de Ecken
dorf şi roşu Mamutb), sa-mAnţe de luţel'l1ă, 
curi1ţita, de prima calitate, semânţe de Becară 
de primavara tu orice cantitate pentru pre
ţurile cele mai avantajoasA de vânzare la 

~agazinul Reuniunei Agricole din judeţul Arad. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile pentrll prânzitor şi dormitor S6 pot 
cumpAra ieftiu in depozitul de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deak ll'erenc) N r. 40 

Succesorii lui ~m. Varga 
Mare aatreprbiă de lDmormantarl 10 

"raD, B. Regina ]dana 13·(1a1. )'tinoritilor) 

Efeptueşte înmormânU\.ri dela calea mai simple pană 
la cele mai pompoase. Exhumârl şi tra.nsporturi do 
cadavre in orice parte o. ţării, cu promptitudine. Te
lefon 87 aeniciu de noapte. .' ... ..•. . 1,,0 

- - - - -
Levai şi Szigeti 

407 
.t1Cll~ 

If.JfD ~<f ,,+ - t-.. al 'Il. a." ,1 Co. 
Vb-a·vis de Intrarea la Teatru 
Recumandă. magazinul bine şi abundant sorta.t ou 

Publicaţ.iune de licitaţie Dllnuendi.. 
Sf'rvÎciul economic al oraşului cu drt""pt de 

municipiu Arad, ţina în ziua de 30 Ianuarie a. O
la. ora 4 p. m. in loca.lul consilit>ru]ui economic 
licitaţie minueudă, fu scopul cOllfecţîonarii din 
tinicnea. a 340 buca.ţi de table indioatoare de 
strazi. 

Se va depune 000 lei vadiu In bani gata, 
ori in hârtii de valoare acoept,abiltl. 

La licitaţia minuendă se poata lua parte 011 
oferte in scris. 

Ofertele in scris SE'! ori Inainta. tnehise 
înainte de ţinerea licit aţiei minuende verbale ,i 
numai atu noi se vor lua fn considera.re, dac. le 
va fi alăturat şi vadiul ,i oh'rtantul va fi decla.. 
rat că cunoaşte -condiţiile lici~ţiej minuende ,i 
le aecepteaza. 

! . Coudi~ii.le ~i~itaţi.ei minuendă se pot privi, 
tU3lDtea. hCItaţIe] mmuende la D-nul Consilier 
economic. 

Arad din şedinţa serviciului economio al Of& 

,ulai municipal ţinută la. 16 Ianuarie 1922. 

Serviciul economic. . ....- ----- ~. 
~ A.a .o.1t eele ",al Ilol ,1 modera. ~ 

• paltoanedutoamnă,deiarnă, ~ 
~ haine birbăte,ti ,1 pentru copil ~ 
, Clatlă 8eparati de _ăsurat , 

• SZANTD şi COft1LOS ARAD,· 
,~ . Piaţa ..... .&.vram Iancu N'o. 22. ~ 
; , 381 Edificiul Teatrului. , 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 1 • - - - - - - _. 

Prejll'l"l lertine. ! tl'rI'rI'rI'rI'''JI~'''JlrI'''rI'rl'rl''''rl'~ 
- - -.... - ._- - I -------------_.---Un Laboratoriu nou in oraşull 

Publicaţi În 
nostru! Dr. II I U A. I SUG AR! GAd · 
a instalat un labor~oriu. Rontg~n nou inzestrat! I . azeta ra ulUI" 
Pal atu IBa ne ei de Cre d i tol " 
::~~~~~_~:~ __ ::;;: rI'~rl'~rI'~rI'.,.~~rI'rl'rl'rl'.,.rl'~1 

In atenţinnea enltiva~ilor de vii şi R~ienltnrilor! 

GUNOI ARTIFICIAL 
(conţine acid fosforic, solubil tn apa. de 16, 18, 20 pro
cente şi în citrat.) •• Furnizează prompt in can

titati mari si miei. 
~ ~ 

ReuniuneaAgricole dinjudeţul Arad 
-

. 'lipografia L. Rethy ,! Fiul Arad, Bulev. RegIna Mana No. 7. 
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