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Situaţia politică. Aliollte sufleteşti. 
Zilele vacanţei parlamen

După opera. (le comwH- nlll, III lOgOfhlll de ustazi, tare şi acelea ale măsurei pro
: dare la lociaţiunUor lloast,l'e la marelc act solemn (le II\. rogărei Parlamentului, după 

eu Grecln, prin Că~rltm'la ce Sinn.ill, bine cu\'ântat de ştirile ce vin din întreaga 
Il unit îneă de unul tt'ccnt cele (lon!t ţărI, de }'ftmilill ţară, nu au fost de nici un 

v pe vlăstal'ul moştenitor ni nOllsh'ă Re.gală ca. şi de \'0- folos actuu.lului guvern, ce 
,i~ Tronului nostru cu J,rinci- Cel\ cu m18tt~riollse tremu.. astfel cum se prezintă situa
~~ pesu (~reeiel, O nouă şi in- rad eroice, Il voevodului ţi a, va fi nevoit să se retraga 
li~ 8elllnaUl operă diplomatica Petru, de g10rioasă amin- după primele zile ale lui Ia
:j.l şi nutionu,Iă Il fOi'lt desa,vâr- fhoe, ~oceu, a Serbiei insllşi, nU8l'ie. 
Ij.· şltll llstad, graţie logo{lnei venita insă de dIncolo de Incercăl'i, au fost, natural, 

~ millunntei 1l0u8tre I)rinci- mOI'mint, făcute. tn toate direcţiunile 
~_ pese Mal'iol1ra, cu Regele Grecht, la. rândul ei, 3- posihile~ pentru a se asigura 

Alexandru al Serbiei. dtwărata Greeie, ce nu a guvernului, cel puţin majori-
I1l1'udirea Casei Domni- facut greşeH şi nu a. stat tăţile legale necesare, pentru 

~. tOare române cu Tronurile la îndoiala in clipa iude- ca Parlamentul să poată să 
Greciei şi Serbiei in~eamllă plinirei datol'iei îşi simte fie deschis, asigurAlldu-se ast

; totdeodută şi inrudirea de deasemenea inima alăturea fel }JOsibilitatea declaraţiiJor 
simţire ~i de conştiinţa, a de a lIoastl'ă, })ec('tluÎlul ~uvernamentale. 
oolor trei naţiuni, conduse astfel, cu bMăile acelei Există indicii serioase, tnsă, 

, •. de aspiraţii nobile şi 3se- inimi - alianta 8unett~a8c.ă tn baza carora se poate trage 
: Illănătoare şi insuUettte (le! ce o leagă. de I)Oporul ro- concluzia că numărul celor 
1_ liceluş suflu \'h'Hicator p(tn- mânesc. cari sJau lasat momiţi de pro· 
.. tril tot ceea ce este bun, In adevăr, prin cele misiunile guvernului e foarte 
.' drept şi frumos din punct două inrudlri, alianle sulIe- mic şi deci insuficient pflntru 
:i tIe vedere 1n00'nl. teşti măreţe, au fQst iuche- a permite actul prezenta,rii ca.-
, Serbia a ;uut m" prile- late do Itomânia CII cele binetului Inaintea Corpurilor le-

I Jul războiului mondiul o (Ioua state yeeine şi jnter4~- I giuitoare. 
, purtare tot pe auU de vite- scle noastre cele mai vitale 1 Afară de aceasta trebue 
'; Jeasca dUI)ă cum a fotolt şi ne fac să dorim, ca alian.! să se ţie socoteală şi de fap
• purtarea poporului român. tele acestea joiă fie profulHle tui că mulţi parlamentari, cari 

., Serbht. a. illcert.~at aceleuşi 1 şi indestructibiie, pentru nu au alte venituri de cM 
. suterInţl şi torturi fizice şi ca generaţiile viitoare să diurnele 101' de mall!latari ai 

morale ca ROlluÎuia şi ca poata să le înţeleaga ~l Să naţiunei au primit ofertele de 
ILceasta fij'a încălzit de ace· le imite Ulai tâl'ziu. multe ol'i, sunătoare ale glt
leaşi JIlari l'!peJ'u,llţe şi M'a Când sufletele naţiunilor . vernului , promiţând sA. lu
comhllil de aceJaş itleal inalt 8unt aliate intre ele 8'a rea- creze In folosul acestuia din 
~l generos. lizat cea. mai grea parte a urmă, cu rezerva mintală, însă, 

A plân!o!, ti suferit, 8 I problemelor internaţionale, ce ca In u1timul moment să 1n
~ângerut acessU, Serbie vl- privesc naţiunile 1ntre care a şele pe guvel'namentali şi vo
tează redusă în {~,ele din fost desA.vArşită alianţa şi tând contra sa asigure votul 
u.rmă In situatia de a se timpul ce se scurge nu fac e 'de hlam. 
vedea şteal'stt după glob. . altceva de cât eternizând le- Deputaţii ca1'i şi-au făcut 

ReseUUlUrcu, cl'edinţn si găturile sa le pregătească un mijloc de trai din aceste 
llobleţelL sufletească i·au fost I pentru viitor forme şi mai oscilaţiuni politice de mai ina~ 
scut iJll-la (~,t si României şi 1 durabile şi materiale. inte prevăzute, sunt CUDOS

in cele din· urmă dt'ltloi~tell, 1 Salutăm cu Insufleţire a- cuţi şi guvernul nu pnne 
ill\'insa de atâtea calităţi s'a! lianţele sufleteşti ale 8tatu- pe ei de cât o baza, me
dat batutit şi a Îllgenunchiut ! lui român şi onorăm tn ac- diocră, 
În faţa l>oporului eroic şi I tul solemn de la Sinaia, vo- Şeful guvernului, pentru ori 
" eroicilor fo!ai cOlHlucatorl. I inţa a două naţiuni de a se ce eventualitate a pregatit o ex-

Identitatea suterintelor I solidariza, in onoare, in drep- plicaţie şi o platformă de re
~i uspiraţiIle in spre ace- tate şi . tn adevăr, pentru tragere şi de aceea, pentru a 
laş lllare 'IuleYăi", uu trebuit lupta ce popoarele sunt me- se salva situaţia ş~ a se da 
deci, în mo(1 fatul ~ă npro~ nite ca să duca pentru trium· iluzia, cel puţin, a unei lupte 
pie pe Set'bitl. de România fui progresului celui mai de- întreprinse, va face cunoscut 
şi să ducă, ca rezuUat fI- savârşit.. la momentul oportun, că retra-

gerea cabinetului li fost ca,u~ 
zat~ de opoziţia Senatu-
lui. ' 
. Aceasta va insemna, poli· 
tlCeşt~, că guvernul a. reuşit 
să ,îŞI asigure majorităţi in 
Cameră, dar că ia lipsit tim~ 
pul pentru a obţine acelaş re
zultat şi la Senat. 

Maneva, cât şi explicaţia 
nU ,vor fi de loc abile, dar 
sunt oameni, cari in practi
carea politicei, cred că marea 
tainA este să spui ceva, ori 
ce ar fi şi că nenorocire este 
numai decizia de a sta cu 
gura tnchisa.. 

Căsn.torla Principesei lIa
rioara CII Regele Alexandru 

·al SerbieI. 

Bucureşti, --- Căsltoria Principesei 
Marioara cu Regele Alexandru al 
Silrbiei va avea loc la Bucure,ti in 
luna Februarie, după reâ.nloarcerea 
Hegelui Fcrdinand ,i a Principelui 

I mo~tenitor Carol din vizita ce o vor 
face la Belgrad. (A. T. R.) 

... , 11'$ 4 zw?1 

Decoratii oferite la 
~ 

Sinaia. 
Cu prilejul solemnitlţilor ne la 

Sinaia M. S. Regele RomhieÎ a 
con f" rit Regelui Alexandru, colanul 
ordinului Carol 1, dlui lancovici, mi
nistrul Curţri Regale a Jugoslaviei, 
Marea Cruce a Stelei României, dlu! 
general Hagici, Marele Cordon al 
Coroanei Româ.niei, dlui colonel Da
mianovici, Steaua României tn gra
dul de mare. ofiţer, dlui maior Iovi
cici, Coroana României în gradul 
de comandor~ dlu! Adamovici, prim 
secnltar al Il"gaţiei lugoslave din 
Bucureşti, ordinul Coroatla Româ.niei 
fn gradul de comandor. 

M. Sa Regele Alexandru a con-
ferit. principelui Carol, )larea 
Cruce a ordinului Karagheorghe-
VIeI-

Apoi: dlu! general MAldărescu, 
Marea Cruce a J Vulturului Albe, 
Marea. Cruce a ordinului ~Sf. Sava-, 
dlor miniştri Că,mii,răşescu, Cihodariu 
~i Holbau precum ei dlui Romulus 
Voinescu, directorul sigurantei ge
nerale II Statului. 



------------------------------____ zr_ ... _______ .u •• _.1I11!._. __ .1 •• ~ II!I .... ~; ~~ ..... "."'--"-,,, ~,;~ 

L 

Congresul presei la 
Brasov. • 

Sindicatul Presei Române din 
Ardeal a com·oea.t pentru zilele de 
19 ,i 20 Ianuarie la BraşlIv o adu
nare generală a .. -ând următoarele la 
ordinea rilei: 

Deschid:rea adunArei generale 
de către d. preşedinte al sindicatu
lui; Raportul general .. supra aCll VI

tii.ţei sindicatului în cursul anului 
1921; Darea de seamă. a gestiunei 
financiare şi proectul de budget pe 
1922; Raportul cenzorilor; Discu
ţiuue asupra proectului de contract
tip; Discuţiune asupra proectului 
unei case de credit, ajutor ,i pen
siani; Discuţiune asupra. cii.minului, 
ziariştilor, sanatoru:ui, con!'>uOlului, 
etc; Discuţiuue asupra proectului iu
fiinţărei unei secţiuni a pllrsonaluiui 
administrativ şi a . ,ll4crătorilor tipo
grafi; Diferite propullerii Aleg-erea 
noului comitet; Fixarea datei ~i Jo
cului viitoarei adunări generale. 

Presa franceză despre 
Conferinta de la Cannes , 

Petit Parisien pretinde că Rriand 
a făcut să se redacteze ct)ndiţiile 
puse pentru participarea sovietdor 
la conferinţă, -. d~nd acestor con
diţiuni o formă mai categorică. de 
cât era În primul text. 

Briand a făcut si se precizeze că 
acea confcriută ya avea un caracter 
por economic şi financiar şi a şters 
cuvântul poli'ic. 

Apoi el a mai făcut sii. se înscrie 
că. toate ţările trebue să se oblige 
de a se abţine dela orice 3gresiulle 
Impotriva vecini lor lor. 

Cu privire la aceasta Petit Parisien 
observi că dacii. politica francezi 
poate si par:\ a duvedi oarecare ex
ces de circumscripţiune, nceasta se 
doreşte faptului că. datoria lui Briand 
este de a se gândi, mai presus de 
orice, ! a si gurtlnţa Franţei, ceea ce 
nu este de loc în contrazicere Cu 

interesele Europei. 

Convocare. 
Prin aceasta convoc pe toţi în

văţătorii ŞI învii.ţii.toarele cercului 
cultural Hl.imagiu la conferinta ce se 
va ţinea Vineri în ziua de 21 lan. 
st. v. ÎIl şcoala p.-i marii. de stat din 
Hilmagiu. 

Ordine de zi : 
1. Chemarea Duhului sfânt. 
2. Deschiderea conferinţei. 
3. Constatarea prezenţi lor_ 
+. Prelegeri practice ,i dizer

taţiuni. 
5. Distribuirea pentru lucrarea su. 

biectelor etnice de Secr. G:neral al 
secţiei. 

6 Defigerea conf. proxime. 
7 _ Incasarea taxelor restante. 
Hălmagiu, 5 Ian. 1922. 

Mihail Vidu. 
preşedinte. 

HAZ~~TA ARAnULIn 

Judecarea comunistilor. 
• 

Procesul comunj~tilor are!';tati In 
Mai anul trecut, va începe tn ziua 
de ::?3 Ianuarie cor. 

In sarcina celor daţi In judecatii. 
sunt următoarele: pactizart"'a cu ina
micul, crimă împotriva si~uranţei 
statului, complot împotriva ţi'irei, 

spionagiu in folosul unei ţări vrăj
maşe. 

Dlui Ilie Moscovici i se m;li im
pută ~i faptul de insulte grave la 
adresa guvernului. 

Viza carnetelor de 
identitate pe C. F. R. 

Viza carue1t'!or d~ ideutitate a 
personalului activ de orice 
rie pentru anul J 922 se 
de către direcţiunile ~I 
re:-lpective. 

catego
va face 
serviciile 

In pnvinţ~L carnetelor de identi
tate ale pensionarilor c. f. r. viza 
se face numai de serviciul de se
cretariat şi persona! al direcţiunei 
regionale în cuprinsul căreia îşi are 
rt'~~dittţa. 

In cO!1seci llţă., orirc (!rgan C. f. 
r. ti obligat a primi şi inainta ser
viciului m~nţionat mai sus cererile 
timbrate legal ale pensionarilor vi
zaţi mai sus, însoţite - pe lângă 
carnetul de identi'ate noua emisiune 
(pentru acei ale căror valabilitate au 
expirat termenul de 10 aui) ~i cu 
livretul de pen~iune achi:ală la zi,' 
vizate de admillistratiile fillanciare 
locale, cu merlţiunea cum că. s'a 
făcut viza carnerelor de' pensiune ; 
iar acelora cari încă nu au expirat 
termel\lll Vilahilităţe! prescris~ de 1 
IU alll, se vor prlnll ŞI da curs lo
cului În drept. cu anexele ~i melll/i
unea citată mai sus, ~P".! vizare, i:l- 1, 

tru cât sunt valabile p:\nă la expi-
rare. i 

Pentru pensionarii cicla' CaSSa de [, 
ajutor llt'cesilă absolutaimeate, pe 
lângă Iinelele da pensie, şi came- I 
tele de identitate, fără de cari nu 
vor pl1tea căIătQri ~i nici emite per. 
mise de că:ătorie gratuită la cari au 
dreptul. , 

Carnetele de identitate ale pen
sionarilor străini de c. f. r. vor fi 
vizate de ministerul de comunicaţii, 
trimiţând dineI sau prin oficii]e de 
can au depins În timpul activi
tăţii. 

Sindicat1l1 ziariştilor Impo
triva ortlouanţci relativa Ia 

cenzul'ă. 

Bucure\~ti. - S,ndicatu\ ziarişti
lor din Capitală ţinând ieri dimineaţă 
şedintli.., a hotărât si adre:oleze gu
vernului o telegrami protestând [m
potriva ordonanţei relativi la cenzuri!. 
~i cerând revocarea. acesteia şi ca 
chestiunile de presii. si fie judecate 
de autorităţile prevăzute de Consti
tuţie. 

Un protest în acelaş sens va. a
dresa guvernului şi l}sociaţia Presei 
(A. T. R) 

INFORMAŢIUNI. 

Gheorghian primarul Capitalei 
a fost ieri exchis din partidul popo
rului. 

- Ancheta făcută. în chestia in
cendiului dela gara de nord din Bu
cureşti a constatat în mod lleindoios 
că focul a fost pus. 

- La Sofia ,,'a comis un nou 
atc ntat politic. Comitagii au asasinat 
pe doi agenţi ai Serviciului de Si
guranţă bulgar 

- D. Tache Ionescu, ca dt>ţi
nAtor ,i ai portllfohdui de finanţe 
lucrează la modificarea impozitului 
de rAlbui şi pe avere. 

- Că:o:ătoria PriJlcipesei M:uioara 
cu Regde Alexandru al Serbiei va 
avea loc în prima jumătate a lunei 
Ft:bruarif'. 

Dupii. o ştire din Viena, 
fostul rege al Bulgariei Ferdinand a 
luat tn căsătorie pe o doamnă. Krouek 
din Viena. 

- De Valf'ra, fostul preşeointe 
al republicei Îrlandcze s'a retras din 
viaţa poiiticb. 

- Ziarele din Angota anunţă 
cii. Kemal pregite~te o nouă mare 
ofensivi!. Impotriva grecilor. 

- Oficiul parohial ort. 1'omlln 
din Arad roagă pe credincioşii, cari 
s'au stabilit în Arad Î!I cursul anu, 
lui 1921, şi pe aceia, cari tn cursul 
acestui an şi-au schimbat locuinţa, 
ca în interesul cetcetării cu sf. 
Cruce in ajunul fif. Botez, şi a com
punerii listei membrilor Sinodului 
parohial, sii. binevoiască a se anunţa 
la qficiul .parohial ort. rom~ din Arad 
(str. Emillrscu 19 a)~ 

- Parlamelltul irlandt'z a accep~ 
tat cu 64 voturi. contra fiind 57, 
tratatul anglo-irlandez încheiat la 
Londra. 

- Reclamaţiunile pentru restituiri 
de taxe percepute. în plus la tran
sporturile de mărfuri, coletărie şi ba- I 
g8je sosite la statiuni, se vor adresa j 
deadreptul direcţiunei regionale c.; 
f. r. de care depind ~i nu la direc- 1 
ţiunea generalI. cum Se obişnue~te I 
acum. t 

1\1illisterul de culte a~ destinat 
o sumă. de 300 mii lei pentru rcpara
ţiunea picturilor catedralei orlodoxe 
din Sibiu. 

- Comitetul pentru ridicarea mo
numentului marelui erou general Dra
galina a încredinţat prin concurs a. 
ceastii. opt>rii. cunoscutului sculptor 
Th. Burcă tn colaborare cu arhi
tectul-decorator J. C. .Buiuc. 

Din economiile rAmase în 
budgetul C. F. R, pe exerciţiul în 
curs, se va plăti tuturor inginerilor, 
cari au fost inaintaţi in corpul tech
nic in cur,>ul anului, dupA întocmirea 
budgetului, diferenţele până la sala-· 
riul gradului ce au obţinut. 

- Monitorul oficial din 5 Ianu
arie a. c. pubiică. decretul regal cu 
data de 30 Dec. allul trecut pentru 
destituirea dlui Ion Siliescu, pe ziua 
de 1 Ianuarie a. c, din postul de a
taşat comercial el. II. din serviciul 
exterior al direcţiunel generale a co
merciulul din ministerul industriei ,i 
comerciu. 

12 Janmu'ie J 9~2 -
- In ultimele trei bule,ine .Ie 

bursei din Paris leul a fost cotat la 
10 centime şi jumătate. f~ 

- D. Eusebie Popovici, şertil par • 
tidului poporului din Bucovina, a 
trimis d-Iui general Averescu o te. că 
legramă prin rare desminte ci s'ar cre 
fi hotii rât la Cerllăuţi ca parlamen_ II 
tarii bucovineni să. dea concurs gllo pri 
vernului d-Iui Tache Ionescu. rât 

oie 
- Americanul CharLs Wiliam. 

son, a construit un aparat, cu ajuto
rul căruia să se poată face c rcetări 
În flludul mărilor pentru a fi gt\~ite dr, 
bogăţiile pierdute In diferitele catas. 1 I 

trofe ale marÎlor vapoare. Aparatul 
gOI 

constă. dintr'un tub lung de fier, 101 

fnăunfrul căruia sunt fixate trepte. Se 
La capătul care se afundă in apă, oii 
are un mare clopot în forml de Int 
lanternti; C'J geam uri groa'H'. Prin a- dj~ 
cest tub se pot coborî doi oameni, Se 
carÎ din interiorul clopotului, jos, pot 
cerceta fu!!dul mării, in scopul de-a 
descoperi enormele bogăţii pierdute. 

, se 
fat 

- O comisiune rUJio-ukraino-()(}o 
10neză procedeazl acum la restiluirea, 
potrivit titlului 11 al tratatului dela 
Riga, a trofeelor luate în război 
Poloniei_ I-au fost restituite faimosul 
tablou de I\hteiko reprezell'âud bA. 

I tălia dela Grunwald şi mobila pala
tului guvernatorului din Var~ovia. 
Sunt g:ata spre a·j fi expediate bo. 
găţiile muzeului de arme din Mos
cova printre cari se ~ fill drapelele 
poloneze. sceptrtll regal polonez, un 
sul cu Comtituţia dela ] 815, o co. 
roană regalii, un tron, 63 de portrete 
de regi polonezi, etc. Apoi un tablou 
de Baciarelli restaurat de pictorul rus 
Radionov. 

- Informaţiuni din Danemarca 
arată că. guvernul sovietic a trimes 
emisar extraordinar la Peking ca 
!'ă propună o uniune militari între 
Rusia şi China, in scop de a com
bate Japonia. 

- Delegaţ!;J. franCl'zila confe
rillţ:! dezannărei a primit în prin
cipiu proiectul ame-rican, interzicând 
întrebuinţarea submarinelor în contra 
vaselor de comerţ. 

- Anul acer;ta Acaaemia de me· 
dicină din Paris n'a decernat niml. 
nui f.in;of;ul prerr,iu Frallcois Audi
fred de 24,000 de franri destinat 
persoanei fără distillcţie de Ildţiona
liiate sau de profesie, care. va fi 
de;:;coperit un leac curativ sau pre
ventiv contra tuberculozei dt'~i fu
seseră pre7entate ] 4 memorii. 

x Dr. P. Robescu, director de 
spital, ordineazi zilnic dela 8-9 şi 
2-4, in Bulev. Regina Maria 24, 
Palatul Neuman. 

Datoriile austriace si , 
ungare. 

Tratatele dela St. G<'rmain ,1 
Trianoll au prevăzut cii. reparaţia ve
chei dalorii publice austriace şi un' 
gureşIi si!. cadii. în sarcina statelor 
succesoare sau cesiouare ale impe· 
riului austro-ungar. In acest scop, 
comisia reparaţiilor a a.dresat tuturor 
statelor o listA de titlurile ce trebu
iesc adunate şi stampilate de către 
ele. 

Purtării acestor titluri sunt invitaţi 
să le prezinte !>tatelor respective 
conform aranjamentului stabilit la 
începutul activităţii comisiei intera
liate a reparaţiulJilor. 
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12 Ianuarie t-a22 -
o nouă logodnă in 

Familia Regală Română. 
· Londra. - Ziarele engleze scriu 

es o noul legAtură familiară. se va 
o ,reia între Familia Regală, româ'll 
li ~'amilia rf'gală a Angliei Întrucât 

· prinţul de Galles se va logodi fncu
'râod cu Pnncipesa lleana a Româ

niei {A. T. R.). 
• 

.Le Temps~ scrie: I 

.Corespondentul no~tru din L~n
ara telegrafiază: Un ziar )ondolllan 

;, a declarat in mod poziliv că lo
godna prinţului de Gallcs va fi 
1ounţ,ată oficial de cursul acestui a[1. 
Se diRcută in aceastA. priviuţa posi
bilităţile unei alianţe matrimoniale 
Intre familia regală engleză şi Curtea 

'din Roma; sau aceea din BUCUTl'Şti. 
Sentimentul general este că pril1ţul 
~e va cibituri, probabil cu o" tânărll. 

· fală din nobleţea eugieză. 
Cum în~II. se afirmă) de altă parte, 

el prillţul nu va urma de câ.t illcli· 
naţiunea sa, in alegerea aceleia ce 
va fi viitoarea regină a Angliei, 
toale supoziţiile ce se fac asupra a
cestei alegeri sunt zaJamice şi In
discrele' • 

.. 
Intrunirea dela Cluj. 

· Solidaritatea deputaţilor ardeleni cu 
partidul central. 

Cluj. - !nt;unÎrea deputaţilor ce 
.' a avut loc Marţi, a ţinut până. seara 

,tÎrziu. Au lu3t parte deput'lţii şi se

natorii: Teodor Mihali. Petru Groza, 

Reu, dr. Iacob, dr. Ghilezan, Traian 
• Suciu, Andrei Fekete, Octavian Prie, 
Urica şi Tulbure. Ceilalţi deputaţi au 
anunţat în scris aderarea lor, o 
part'3 dlui Teodur Mihali, iar o altă 

· parte dlui Octavian Goga. DI Goga 

u'a luaJ paTle la int.runire. ci a ti i· 
mi5 pe secretarul său pentru ai face 
cunoscut rezultatul întrunirei. 

Seara la orele 9 s'a dat dela tn~ 
Irunire urmălorul comunicat prin 
A. T. R.: 

F dţă cu ştirile lansate in presă, 

după cari o parte a deputaţilor ar
deleni membrii ai partidului poporu
lui dorei-c ~ă ia';ă, din partid ~i sunt 
gata si sprijinea<;că guvernul lui 
Tache Ionescu, constatăm că la 10 
Ianuarie !,'a intrunit numai un numAr 
mai mic a deputaţilor, cari au dis
cutat !iitu:. tia politică. In cursul 
schimbului de vederi s'a constatat 
că din nici o parte nu s'a exprimat 
dorinţa de a părăsi p,artiduI, de 
oarece se doreşte păstrarea solidari
t!itii cu partidul. 

In ce prive~te atitudinea oficială 
a partidului, faţă cu nouile eveni
mente politice, va lua decizie îlltru~ 

nirea deputaţilor ardeleni, convocată 

pentru ziua de 16 Ianuarie după 

masă la orele 4, la Senat. 
A cest comunicat a fost dat de 

fracţiunea dlor Groza şi Tulbure. 
(A. T. R.) ;;(', AC;:.~ ~;:ttl -.""2.. ___ ""._. 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' 
-------------

GAZETA AR~DULUI 

Dela Conferinta din , 
Cannes. 

Conferinţa dela Cannes s'a desohis 
Vineri. L10yd George a desvoltat, 
Intr'un mare diRcurs, proiectul de 
rezolutiune cu privire la reconstitui
rea economică a Europei. adoptat de 
cOl1ferinţa industriaşi lor şi a financia
rilor lfltruniţi în ~ăptâmâna din urmă, 
la Paris, primul ministru a stăruit 
asupra faptului că. soarta tutulor na
ţiunilor Europei este fii joc şi că în 
Ce pri veş{e Rusia, i se pare necon
te-stabil că situaţia economică a ace· 
stei ţări are r"perculii.ri în lumea 
Întreag-ă. şi mai cu seamă. în Germa
nia. EI a s~os in relief legăturilt) 
ce există Intre Europa ccutrală şi 
Europa orientală.: Şeful guvernului 
britanic a specificat că trebue să 
fie bine i;lţeles că se vor lua ga
ranţii foarte serioase tn privinţa gu
vernului ~ovietelor. Una din cele din· 
tâi condiţii cerule, ar fi reculloa~te
rea datoriilor guvernelor rusf~ti an
terioare. 

După adl"rarea lui Bonomi repre
zentantul Ita:iei, la ,teza eng-leză, 
privitoare la restaurarea Europei; 
primul ministru Briand declară Fran
ţei că nu voeşte să. se pronunţe 
asu~r~ capacităţii de platl!. a Ger
mameI, lăsând această grijă techni
cianilor. El a adăugat că. delegaţia 
franceză. aderează in princ ipiu la 
ideile lui L10yd George, căci nu se 
poate jertfi unui prejudiţiu, intere
sele grave ale ceasuiui de faţă. 

După telegramele sosite despre 
conferiuţil dela Cannes, conversaţiu· 
nile asupra poliricei generale proi{re
sează favorabil intre Briand şi LIoyd 
George. Membrii consiliului suprem 
s'au Intrunit Dumirtecă cu experţii 
Infăpluilld rezultlltele importanle. 
Germania va trebui să. plătească 100 
mi lioane mărci aur In numt'rar, pe 
lângă. aceasta 1700 milioane în na
tură. şi peste 25 pI'oc"'1He din taxele 
de export. A'easa reducere a plăţi i 
în naturi este su pusă la acceptarea 
din putea Germaniei. a următoare
lor 7 condiţiuni: 1) Vămile germane 
vor fi puse pe baza plăţilor în aur 
tot astfel şi taxele poştale care nu 
mai vor fi S()cotjt~ în mărci de bâr
tie; 2) Tarifele de pasage-rii pe 
căile ferate şi taxele poştale vor fi 
mărite; 3) Preţul cărbunilor germani 
se va urca; 4) Budgelul Germaniei 
va fi echilibrat; 5) Se vor face re
tricţiurîÎ asupra capitalului german 
de export; 6) E."iterea hârtieÎ mo
nedă va fi oprilă fiind una din cau
zele principale ale deprecierei măr
eei; 7) l{eichsbanh-ul va ti reformat. 
Cheltuiala armatelor franceze ~i en
gleze o"a trebui să ascileze pe baza 
unui percenta~iu egal. De la 1 Mar
tie anul curent costul exclusiv al 
forţelor americane de ocupaţie a 
fost fixat la 220 milioane mărci iu 
aur anual. 

Anglia sta declarat dispusă de a 
aproba hvoiala din Wiesbaden pe Ull 

termen de trei ani. 
• 

Luni dimineţa dnii Brialld ~i Lloyd 
George au dejunat împreună. Au 
continuat conversat,iunea asupra pac
tului franco-englez care trebue să 
garanteze pacea la Riu. 

Milliştrii în:-ărcinaţi cu chestiunea 
reparaţiunilor au' discutat garanţiile 
de cerut Germaniei pentru îndrepta
rea finanţelor sale şi au ajuns la o 
inţelegere asupra .ai tuturor punc
telor, rezervâlld uneie puncte pentru 
care li se pare util să. aştepte sosirea 
delegaţiunii germane. 

Chestiunea Traciei. 
Din punctul de vedere al Bulgariei. 

Cu ocaziunea Crăciunului orto
dox, Asociaţia ziariş!ilor bulgui a 
intervievat pe pri mul ministru Stam
bulinski ~i pe ş>fii tu uror partidelor 
politice cu privire la chestiunea 
debuşeului bulgar şi a mă.rii li· 
bere. 

Atât primul ministru cat ~i şefii 
partidelor politice au relevat nedrep
tatea ce s'a săvârşit faţă de' poporul 
bul!;'ar, care a fost lipsit de o e~ire 
la mare, nedreptate care poate să 
atingă chiar şi comerţul marilor Pu
teri prÎ[l fap~ul că. !e va face impo
sibile relaţiuni directe cu Bu'~aria, 
dat fiind că. Marea Neag-ră şi Dună.· 
r~a nu sunt navigabile in tot timpul 
anului. 

Debu!\,eul economic, prevăzut tn 
tratatul de pace ca.re a fost semnat 
de marite Puteri, va rămttilea
după convingerea tuturor bull(arilor 
- literă moutA cât timp Tracia va 
rl1mÎi.nea în posesiunea Greciei. Nu
mai o Tracie autonomă, pusii. sub 
protectoratul marilor Puteri sau al 
Lig-ei Nilţiunilor, ar permite celQr 
200 mii refu~iaţi din Bulga.ria ca 
să se Inapoieze la vetrele lor pări
site I}i ar oferi Bulgariei o ; t'şire e
fecli vă. spre marea. liberă, servind în 
acelll~i timp şi interesde economice 
ale creditorilor Bulgariei. 

Din punctul de vedere al Greciei. 

Ca ră<:puns la o scrisoare din 
Sofia semnată Gentizon, apărută in 
»Le T ~lIlps( în chestiurIE>a Traciei, 
ziarul francez ~LeProgresc apă.rând 
la Atena, publică. un articol tn care 
aulorul un publicist grec bine cu· 
noscut, fiiii manifestă mirarea că. un 
ziarist francez se slujeşte spre a. 
su<:ţln.e o tezii. bulgară. de ar~u· 
mente ca acelea cari pretind di a!ri
buirea Traciei către Grecia. a tăiat 
toate raporturile slavilor din Balcani 
cu Constantinopolul. 

Vorbind de vechea teorie a pofi
ticei franceze care a lins să stabi
leasră la Est o barieră contra blo
cului german,' crede că ar fi mai 
bine sl se fereascll, de această, even
tualitate opunându i o altă. barieră a 
E,lului mult îllcercat. Aceasta tn 
timpul ră7boiului e [ol'ma,ă de Gre
cia, Serbia, România, Cehol'llovacia 
şi eventual Polonia. O parto din 
aceste state constitue sbiar Mica In~ 
telegem a că.rei putere şi eficacitate 
~ fost doveditl de curând cu pri
If'jul escapadei fostului flJ1părat 
CaroL 

S!area În care se gAseşte astăzi 
Tracia este consecinţa dominaţiei 
turceşti. Articolul termillă. spunând 
că nici odată pacea n'a fost mai asi
gura!ă ca prin tratatul de la Neuilly, 
căci Bulgaria este astăzi mereu snb 
privegherea Greciei, Serbiei şi Ro· 
mâniei, ~i prudenta impU!le să fie 
mai bine privegheată ca ori când. 

Numiri de me(lIcl in 
Ju(letuI A rad. 

D-tll. dr. Valeria Curtuţi u a fogt 
numită. definitiv medic primar la 
ambulatorul p )liclinic din Arad; 
d. dr, Enea Bonţia a fost numit 
definitiv În postul de medic al circ. 
ruraii!. Pe:cica~româr)ă; d. dr. Ma
ximilian Kupfer a fost numit medic 
stagiar la circ. ruraliL Vadas; d. dr. 
Diollisiu Benea a fost numit definitiv 
oi'edic secundar la azilul de copii din 
Arad. . 

TELEGRAME. 
Atentatul din CUl)ltala 

bulgara.. 
Bucur6~ti. - In legătură cu aten· 

tatul din Capitala Bulgariei se a
nunţ.1'l ulterior că au clI.zut victimă 

acestui atentat nu numai duoi func
ţionari ai Sigurantei, CI ŞI însuşi ,e· 
fui Siguranţei (A. T. R.) 

Starea de asecliu în Basa
rabia. 

Ohi~inău. - Sâ.mbătă a fost pub. 
licată ordonanţa prin Care s'a proc-; 
lamat starea de asediu. CA. T. R.) 

Presa sârbes,!'Icâ de!'lp re lo~ 

godna Uegehd Alexandru 
şi Pl'inclltesa Marloara. 

Belgrad. IntreagA presa Ser-
biei scrie cu cea mai călduroasă 

simpatie despre logodna Regelui 
Alexandru cu Principesa Marioara a 
Româ!liei. Ziarele sârbeşti scriu că. 

Pri'~ipesa ~hrio1ra va deveni spre 
mât1dria dinastiei C'lra~eorgevici fi a 
ţării. Toate ziarele aduc elogii pri
mului ministru rom~n, a caruia poli
ticii. externă va întări ~i va face 
mare România, Tache Ionescu, spun 
ziarele sârbeşti, poate privi cu satis ~ 
faaţie la rezultatul muncii sale. (A. 
T. R.) 

SitlHltia c,ritică a gu rer
malul. 

BUC'U'6~ti • Adevărul, scrie 
că. prim ministru Tache Iunescu se 
va prezenta îa zilele apropiate tn 
audienţa la Rege. illformâlld cu a
ceas!l\ ocazie pe Suveran asupra si
tuaţiei politice şi ac~ea a guvernu
lui. Situaţia parlamentară. ,i chestii 
obţineau uuei mljorit!\ţi guvef:lamen· 
tale e deplin nesigură, dar primul 
ministru cu toate aceste nu va ocoli 
prima "otare In P,'rlament. l!.! calUl 
vOlărei neincrederii, primul mltllstru 
va arunca răspunderetl asupra P,lri:t
mentului, iar uacă s'ar retrage md 
inainte trebuie să ia răspunderea. 
(A. T. R.) 

Aplanarea incidentului 
dela Teatrul din Cernăuti , 

Ministerul de interne inştiinţeazA 
că incidentele ivite la Cernăuţi in 
zilele de 29, 3el şi 31 Dccemvrie au 
fost aplani\te. 

D. anireprenor Pop s'a retras din 
direcţiunea teatrului orăşenesc, care 
va purta de aci inainte numele de 
.Teatrul Naţional ~ şi care va fi con
dus de inspectorul artdor, D. Pan
lazi. Trupa germană va putea con
tinua repreze[\latii~e tn li m ba rom,tnă 
şi ~Qrmană. 

Primăria din Cernăuţi a fost în· 
vitată să reia negocierile incepu te 
cu comisiunea numilă de direcţiunea 
generală a teatrelor, pentru cedarea 
teatrului Naţional către stat. ~ A· 
stăzi teatrul este proprietatea co
munei. • 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca 



Teatrul Orăsenese 

Joi: 

Vineri: 

.. •• 
Bepertorul 8ăptămAnal. 

'faredcl. Rolul principal Mici Ma
gori, iar rolul titular Bela Meszaros. 
Aceasta schimbare fn distribuţia rolu
rilor a provenit din cauza că Dra Lili 
PolSr R t.rebuit să plece din Arad. 

"Val Nul ultim" cu conclll'sni Duei 
Mici Horvath şi Dl. Andrei Lâ6z16. 

51mbătă: Mat ineul cu locuri ieftin(' pentru copii: 

F! & 1IE 

GAZETA ARABULUI 

Inainte de a edifica casă 
Bau a face transformării BaU reparaţii consu1t~ oficiul 
de edile 

FRANCISO TRrr'!'HALER 

I strada Cosbuo No. 47 care ia angajam~nte pentru 
construirea celor mai moderne clădiri, cu preţ urile 

cele mai av~ntajoase. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
"A rcadie Dui mare magar" ope- I Mobile pentru prilnzitor ~i dormitQr se pot 
rată. lUare dansantâ. Bilete pentru toate cumpara ieftiu în depozitul de mobile Wiagen
reprezentatiuoe~e publicate se pot cnm· I feld~ Arad, Str. Emineşcu (De,ik Ferenc) Nr.40 pira dela cassă. 1 ~ ____________ , ______ ..l 

Simhitâ.: seara "Nebunul U premieră rolul prinei-I. dT> • _ -.crno, _~ lte?> • 

pal SiI;ia 'l'yroll! care peut~u prima ~at ~ Au sosit cele mal noi ,1 mO.derne ~ 
apare In opereta. Rolul c8:alalt pnn" I • 
eipal Radu Ink€>, piesa dirigiatR de 1 paltoane toamIla- larlla-
Dt'~id~l'in Jakabffy, orche,trâ: Matpi I • de ,de·, • 
O:ianYl. I ~ haine bărbăte,tt ,i pentru copii ; 

Dttmin€'că: Matineu, cu locuri ieftine, pf\utru CI ă t"" d .... t 
prima dltta va fi reprezf'nlat "Off~o- as p separa II e masura 
bach". St>ara "Nebunul

u 
a doua oră,. - SZANTO şi COMLOS ARAD, • 

oooOCX>OOOOOOGOOOOO ~ Piata A.V~~~ lanc~ N'o. ~~. ~ 
CINEMATOGRAFE. , 381· Edlflcml Teatrultll. , 

• » '9&r""_ ~ _~ ... ..,...""'"'.. • 

N,..,l 111, dramă chineză, III 5 acte, Îu 10, 11, 
12 Ianuarie in ,.,Apollo". Baronul Vasal'helyi işi 
risipeşte aVf>rea în cărţi. Vrea să se sinucigâ., 
însă. işi aduce aminte de idealul său Olga. O 
tt.flil. la un japonez. Se începe lupta grea tutre 
el ţii japonez pentru OJga. Japonezul vrea să-i 
fericească prin mâ.na fettli unui mili .. rdar ame
rican. Dar harotlul refuză, el VI'ca numai pe 
OJga. şi ea il iubeşte numai pe el. Japonezul vrea. 
8'-1 dea din drum, să-i ucigă.. Nu-i succede -
Disperat ~e sinucide pe sine. 

* 
Pn]Juşa miraculoasă.. comedie în -1: actf', iu 

,.,Urania", in 10, li, 12 Ianuarie Baronul Ohan
teBet vrea să..~i in80arA pe nepotul sAu şi-i ofere 

~ 

Levai şi Szigeti 
1)ll C-ft.s' 

~e ~~ 
\.. ti ... mal 'n & cew..... ara .q ,i Co. 

Vlrf-.-vi. de I n t rar eal a T e a t r u 
Reeumand1l. magazinul bine şi abundant 80rtat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preturi Ieftine. 

300.000 franci, dacă. va face pe voia lui. Baro- l -
nul aduni t~t€'le 111 piaţă ea vărui să-şi aleagA. I :-------------------.... 1 - -.S- -2&"'- _ 

El însA la sfatul călugărilor alege o păpuşă. care I ludoVI·c Losonczy Arad 
seamâ.nA ca rupU cu Ossi fata fabricantului. 080 
ucenicul să scap~ de bătaie fiindcă a frânt mâna ! Giuvaergiu 81 Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No. 1 .. 
păpnşei, O>lsi o inlocup~te. Lancelot., nepotul, 1 

la că,lugă.ri, nnde e primit cu bucurie. Laocelot,; Mare asortiment de verlghete de logodnă, oroloage de 
bUlunar a' lie perete argintarII. Cumpără aar pentru un 

111111 CU nOTA I~ 
Ghete burbătr~ti şi femeieşti prima. 
calita.te lei 300 .••• Pălării ieftine. 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. Ho. 2, ____ A _______ &_A_.~! 
-ltlA.GA.Z 1 NUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
lJulev. Regele Ferdinand 1. 2. 

carbuni de călcat, It'mne măr" nte li .. ' i 
cate, carbuni în bucăt p rilll3 caUtatI); 

In Arad tratl:iporc la domiciliu. 566 1 • _.w_wv_.~ __ v __ ••• · 

P ." Casă de • " ar I S Modeluri 
Bulevardul Regina Maria No. 24 .• Au sosit cele mai 
nouă mod~luri ~i l1o:11iiţi do mo~ IL5 C 

OCCCCOOCOOOOOCCCCCOOOOOOCOQj li 

'lerk·ll~·" vopsele: Bel'mann" ~~ ,,11 I de vestminte ,,' IA 

oditate din timp de pace în toate culorile in!' s..l\ afli C4 
vîmzare în celea mai mari magazii. 

~~~~~~~~~~~~~~el 
coaoaccccoocooooacOCOOWY~ 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

• Nr. 175()/I-l~21. 

Publicatinne, tM 

La Servici nI de podn:i şi şoseie Arad @Ij : 

ţin€'a in 2u Jl'ebruarie 1\122 a, m. 10 ore licitap 
publieă pentru darea in iutreprindere a reediti. n~ 
cărei şos~lei naţiouale BoiuK-V !işaau-Ciuciu CI1 ŞI 
suma de 450,586 lei 40 ba~i. Proectol ~i cond! ~ 
ţiunile de licitaţie so pot vedea tu oart>Je o!ioi. 
oa,<;c la serviciul sutJsemnat şi la D.recţiunea dI. d~ 
poduri şi şosele Oluj, IItrada Borde Nr. 2. 

ti Serviciul de Poduri ,1 ŞOlele Aru ai 

Bartos, C4 

~ef111 serviciului. s( 

----------------------------~k 

alege O~si, unchiul plătE'şte, iar neopotul pleacă, I 
crede şi acum oă Ossi e păpuşă, un ŞOlll'''CS Însă i 452 preţuri IIreate. 
descopere adevărul la ce fug amândoi din mă- =--___________ . _____ --' n 

n"ti... ! ! Deshlel'in Lnsztig !~!~:ar!:IR:': ~ 
.. !~.~!~!!~.~~.~~~~~ ... ~.!~.~!~~~ .. ~~.~~!~ ... ',!! ALEXANDRU MAAR 1, Mare asortiment ele tricofa.l, palt9Bu6, le 

Fabrloa de perU 81 maturi cu forta motrlca 
In 10, 11, 12 Ianuarie In 10,11,12 Ianuarie j' ARAD. strada Eminescu No. 27 .• i 31-32 .ve"tare, mânuş, şi cIorapi. 601 dj 
Marţi, Miercuri, Joi M ţi M'e . Jo' , ;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._;;;;;:;;;;_~ in " ar" I reurI,. I . -- _ 

Senzaţie Corvin. 1 Biroul Cen- 1 

Film Dorian. II ~:c~~le~~: ! TA"" R A" T E il Nrul 111. 
DramA seuutionall 
chineză in 5 acte. 

mi~::U~~!Să. ~~i~~ted.e :;- La revănzători sdzământ. mare In 1 reţi ' ~ 
. Emines~l1 a: Cumpăr! păr de cal în orice cantitate. ilie află de v â Il zar e la firma p~ 

Splendidă comedie în 
4 acte. Serviciul de Poduri ~i Ş08ele Arad. Pa vei S z ii c s :! 

De Erno Lnbits. Telafon No. 613. Arad. Telefon NG. 613. 

Dupl!. romanul lui J. 
Heltai de 01 Vajda. Regi. 

lIor: A. Korda. I 
Primi a~to~: Baby Bechr, 

G. RSJnal. D. K.rtesz, 8U 
Bal88sa şi Antonia Farkas.lJ-g 

Prim ac'or: OBSY 
Oswalda. 

.................................. ' .... : .... 
FRAŢII NEUMAN 
211 

I • 
Nr. 1762/1-1921. • 

Publieatinne. , 
La serviciul de poduri şi şosele Arad se va 

ţinea. tn ~8 IanuariA 1922 a, m. 10 ore licit.aţie 
publică p€'ntru darea în iut,reprindere a recol1-
st.ruirea podlliui or. 130 pe şoseaua judeţana 
Micălaea-Halmagiu km. 108'3- 1084, ca suma 
de lei 25 ·153. Pr0ectul şi condiţiunile de Iici. 
tatie se pot vedea In oa.rllle oficioase la serviciul 
subsemoat. 

Serviciul de Poduri ,i ~osele Arad. 
Bartos, . 

~------------------------------1ll 
tai~----... ----&----.. G 

I Daca voiţi să aveţi succesul sigur d~ 
8t 

publicaţi anunturile TJ,-Voastră in m 
m 

"GAZETA ARADULUI' ~ 
care le primeşte pe lAng~ preţurile 

cele mai solide şi mai avantagioase 

m 

r< l
~FabriCă ~le splet şi de drojdie I 
Fuhrif'ft de făină ••••• ARAD 

8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ____________ ~' ____ ~ş~e:fu~I~~~:I:'v~jc~'i:u~lu~i~.~.~ ____ ~~~~======~~========~========~~ In 
- - -ru 

C A d 
Fabrica de funii, sfori ~i de cânepă, ponevi impermiabile, mare depozi~ g! 

Carol B. Reicb şi Fiul li o. ra I~: t:;i!~~~: Depoul si biroul: B. Regina MariaJ: ~l 
Fabrica de fu mi ; Str. Primaverii No. 28.,32. (Casa proprie). Telefon 649. 

Tipografia L. Rchhy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

EL .. i. ii 
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