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Tara si liberalii. ... . f tl'ebue Ha se dea acestom un 

i J'[~spuns neted şi de natura sa 
nu mai admită comeutarii. - Indata ce au putut fi fixate I iremediabil ~ta bilita, ni meni 

eondiţiunile In care a venit la nu se mai ocupă serios de 
iie putem actua.lu! guvern, s'a politica actualului cabinet. ce 
- arMat şi impo~ibilitlttea tn apare cu. o fOl'maţie de glutnil, 
LD c,u'e se găsea cabinetul de a menită Bă constitue o nota 

Alegerile rele mai ruşi
noase in ţara l'OlllAnea8Ca s'au 
făcut toideaull:t sub liberali, 
cari aduceau poliţia, mobilizau 
toate forţele autoritaţilor şi 
scotea.u In votare, până. şi mOI'

ţii, din mormânt. 
riunâne la putere, tn urma veselă. în cartea istoriei po
expirărei termenului de proro- litice naţjonale româneşti. 
gare a Parlamentului. In schimb Insa opiniunea Astăzi, cu totul votul uni

vel'~alJ libel'alii, daca ar fj sa 
pre8irleze alegerile generale, al' 

fUCt., să se voteze ca şi alta 
da ta. cu parul şi (lU teroal'ea, 
ftsasÎnând astfe], tn faşe, una 

Guvernul, se tnţelege el'a publică se ocupă cu chestia 
cu totul de alta pal'el'e, de guvernului ce va să vie, pen
oare ce ti l'amâne!1 nădejdea tm a lua loeul cabinetului 
ce. graţie operei de compere cUJ'ntwalesc al dlui Tache Io· 
& conştiinţelur va. reuşi Să-şi nescu. 

"* din cele Ulai nobile reforme formeze majorităţi. 
A Lumea politica era cou-

aU vins, lnslt ca toate aceste spe-
ranţe ale guvernului, nu erau 

NI. t decât nişte iluzii deşarte, în
t ti· tril cât, afarA. de cl1.ţi-va. oa
~", meni fără scrupule şi fara 

demnitate ll,imeni nu ar puteă 
primi onoarea de Il alcatui 
majorităţile dlui 'rache Io
nescu. 

li~eIul acesta de a vedea 
s'a dovedit a fi f03t foarte 
temeinic şi azi, se poate spune 
câ guvernul nici nu va in 
cel'ca măcar să dea ochi cu 

. Parlamentul. 
Singura cuIe ce poate fi 

I 
urmată, deci, de şefui cabine

.U tului este să .se retraga din 
vreme de la putere, /ldeea. 1n 
primele zile ale lui Ianuarie~ 
socotind inutilă şi l'nşirroasă 

tI
I aşteptal'ea votului de blam. 

~ In special d. Tache Io
nescu se fereşte să dea ochi 
cu Parlamentul, de oare ce i 
s'a adus la cunoştiuţa. ca. nu
mel'Oşi membrii ai mltjorităţei 
şi'au exprimat dorinţa de a 

ii apostrofa în Ptulament pe şe
ful guvernului, arătând că un - cabinet venit la putere, prin 
de loialitate şi trădare, nu 
POate sa dirijeje h'ebUl'ile na
ţlunei, Întru cât, de la început, 

,. ori ce act de guvel'nămîinl şi 
ori ce acţiune, cât de mică, 
a.u fost însemnate cu sigilul 
moralităţei. 

In consecinta., soarta gu
vernulai Tache Ionescu, fiind 

In primul rând al ucelora primita. de societăţile moderne, 
cari se tnfig la putere~ sunt 1 ~e o ~arte .avem deci, a
fărA Indoiala. liberalii. I staZJ, pe lIberah, la. pfUldit pen-

Aceştia şi-au formulat ofi- I tru a lua pute ro a, Iar de alta 
cial pretenţiunile, declal'ând ca., I ţara întreaga Îngl'Ozita ca se 
sunt gata sa ia puterea singul'i I va gusi iarăşi sub regimul clo
şi să. asume răspunderile gu- 1 mugului şi al tubitmt'iului celui 
vernA.rei. i mai revoltator. 

Acea:->tă vinovată incredere, ! .... - - .. ' _...- ---
a Jiberalilor, în puterile lor, nu 1 ~ I I 1-t· 
trebue să mire pe nimenea de l u8 eu 1'0 I le 
o,are ce i~ICre(l~rea. a caructe-! Presa 1ibm'aIă oficio~18ă fi

rlzat pe hbBrall c~ulr in m~-; lluce, la cunoştinţa ţitrei 
me~tele cele ma~ grel~ p~'m, că liberalii :mllt gatn. t:l[t, ia 
cari ~ a trecut partIdul. ŞI cIna!' : frAnele conducerei şi cit pe 
atUtlCef~ când popularltatet\ 11-, baz!~ pI'o(lt'amului lor uait·u' 
bera:ă, dî:ipăruse cu uesâ.v<:lt'şire, ! este ma,(mult ea sigur că (s~ 

N Ittura.l insa ?~ nu această 1 vor găsi soluţii pentt'u toate 
increder~ bolnavlCiOasă. are sa. ! problemele tn curs. 
hotărască peste câteva zile che- i O asemenea aducere lu, cu
stiun~.a venil'ei Ia gu vem, Li- I noştinţa. face o impresie ciu
·beralu pot cere puterea. Ne- data, deşteptAnd, rând pe rând 
sel'ioşi tnsa nu al' fi ei cari o I mirarea indio'narea Ri re volta: 
cer, ci aceia car'ont ar putea I Este în :elevar' c~va UlmI

sa le pară un moment eă 01'- i tOl' şi deconcertant sâ vezi o 
gauizaţia liberal.ă, t.n debandadă, li grupare politica pretillzând pu
ar putea să mal V1e la guvel'll. tel'ea tocmai 1n IllAte momente 

S'a facut cu d. 'l'ache, [0':- I când ţara declară ;leted libem
neseu o greşeală, ce ar fI ne- li lilor cA. numai ideea posi
demn ~~ se Ţepete cu prilejul bilitaţei unei noui guvernari a 
pretenţulor hberule. 1 lor, sperie şi pe cei mai opti-

S'a fi\cut In adevăr o ac- 1 mişti dintre români, 
ţiune puţin folositoare ţărei,! Liberalii văd bine care 
atuncea când luându-se în se- ~ este situaţ,=a lor adevarata. şi 
rios cel'et'ea dlai Tache IOlle- I totuşi, pentru motive de dis
scu de a veni la guvern, i s' a 1 ciplil1it şi de partid, cauta sa, 
aCQl'dat o satisfacţie plMită, menţie In rândurile organiza
vai, cu scoaterea sa din viaţa. ţiei convingerea că venirea 
politjCă. la guvern nu este exclusă, 

Astăzi tnsă când liberalii mai ales astazi, tn urma suc
sunt aceia cari solicită putet'ea, cesului obţinut de manevra 

politiCă făcuta cu aducerea dlui 
Tacile Ionescu.-

lAhet'aHi, invârtind tot felul 
de şurupuri, au reuşit sli. in
staleze la guvern pe tachişti, 
siguri fiind că actualul cabinet, 
cel mai jalnic pe care l'a a
vut vre-o data. ţara, va Cădea 
cu ruşine, după câteva. zile, 
înlesnind astfel biruinţa parti. 
dului dlui Brrt.tianu. 

Socoteala era fa cută deci 
astfel: gafele tachiste vor u
şura prin comparaţie. situaţiu
nea liberală, iar slăbiciunea 
guvernanţilor, va da iluzÎa u
nei forţe libel'ale absolut in
existente. 

Calcul simplu, uşor, dar ou 
un defect mare şi anume cu 
acela că el nu e luat in con
sideraţie de cât numai de 
partidul liberal. 

Pentrll a-şi creia insă o 
atmosfera cât mai favorabnă 
şi a-şi asigura cât mai multe 
şa nse de succes, liberalii au 
propus Iloui tratative Partidu
lui naţional român, fac::\nd a
cestuia. cele mai largi conce
siuni. ce ating, diutr'unele 
puncte de vedere, proporţiile 
unei capHuIăl'i . 

Cu toate promisiunile atrA
gMoare ale liberalilor, direcţia 
partidului transilvanean se men~ 
ţine, continua să stea 1ntr'o 
complecta reserva.~ cu neitn
el'edel'ea sporitA In amintirea. 
trufiei liberale de acum câteva 
săptămâni, când ori ce con
cesie mai importanta. era refu· 
zată oI'ganizaţiei ardeleneşti. 

Partidul naţional român care 
s'ar fi simţit jenat sa vie la 
putere, cu liberali, va refuza 
mai mult ca ori şi când con
cursul sau, unui gu vel'll for· 
mat exclusiv din liberali. , 

Concluzia este cA venirea 
Ia putere a brrt.tieniştilor, e 
mai departe ca ori când de 
realizarea ei şi aceasta, graţie 
mai aleA faptului că partidul 
liberal nu se bucurA de nici o 
trecel'e, în nici unul din teri
toriile ocupate. 
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Concertul Reulliunei fe
meilor Române din Siria. 

Reuniunea Femeilor române din 
Şiria ~i tmprejurime a organizat cu 
concursul corpului didactic din acea 
oomqnă, pentru ziua it doua de Cră· 
duo, 7 Ianuarie seara 1(1 orele 8, 
un concert tmpreunat cu dans, tn 
localul Ca.sinei române din Şiria, cu 
următorul program: ,~loş Crăciun e , 

terţet, cântat de oorul ~colarilor. 

• Moşul c de G. B, poesie declamată 

de Neli Ho:rf'ţiu.M:adin, el. de liceu. 
.Societatea Puşc\lliţa., comeoie de 
C. Hodo,. 

Dupli. concert urmeazi\. dans. 
Preţurile de intrare: loc 1 lei 

15, loc II lei 10. Venitul curat al 
concertului este d'O'stinat pentru adao- I 

girea Fondului Reuniunei Femeilor 
RomM.lJe din Şiria ,i împrejurime. 

Intre Anglia şi România. I 
i Misiunea engleză. ce a vizitat 

România, a trimis următoarele dlui 
prof, G. Murgoci: 

In chestia incendiului 
din Gara de Nord. 
o anchf7tă, s'a deschis asupra 

groazni,'ului incendiu care a mistllit 
DllmÎllecă dimineaţa o parte din clă
direa Găni de Nord. 

D. S. Radovan, j:lde.instructor al 
cab. 7 a ascllitat mai mulţi paznici 
de noapte, casierii ~i telefoni~tii do:! 
serviciu în momentul in care a is
bucnit incendiul precum şi experţii 
electriciani cari couclud la imposibi
litatea provenienţii incendiului din
tr'un scurt circuit • 

C~rcclările comisiunei c. f. r., 
compuo,ă din d-nii N. Filitti, di
rActor regional, inginerii Bolinsld şi 
Nicoiaescu au continuat de aseme
nea eri, paralel eu cercetările ins
trucţiei. 

Până acum nu s'a putut stabili 
pre:is nimie; e mai versomi!ă ipo
teza -' cum am arAtat şi eri a 
naşterii locului dintr'un Ct'lŞ de sohi\. 
defect. 

Deocamdatii. se continuă. 
riIe de desgropare ~i Inlaturarea 
râmăturilor aripei drepte a 
unde a ars. 

lucră

a du.
gli.rii, 

Eri s'au deschis case]" de bani 
casele de bilete; după controlul fă
cut, s'a constatat că nu lipse?te nici 
un ban. 

Birourile arse - al ~efului de 
staţie, subijdilor şi telegraful s'au 
instalat to aripa dreaptă a clă.direi 
gării de Nord 

S~rviciul de cale feratA nu su
feră de loc; circulaţia Se face nor
maL 

Alaltlieri au înctput lucrările de 
repar'lTe a clădirii gării de Nord, care 
vor dura vre·o lună de zile. 

.Sosiţi pela oa.sele noastre ~i 

privind înapoi, peste frumoasa şi in
structiva că.Iă.torie ce am intreprius-o 
vara aceasta tn Româ.;lia, dorim să. 

exprimăm In public aprecierea ŞI 

gratitudinea noastră pentru bună. pri
mire ce am avut atât din partea 
dv., peste tot uilde am fost Ne a

mintim cu drag că. În fiecare loc, ce 
am vizitat, am fost primiţi cu cea 
mai mare bunihoiflţă. şi am găsit 

peste tot o dorinţă puternkă de le
gă.turi mai strâ'lse Intre ţă.rile noa
stre fapt pe care noi sperăn, d!. vi
zita noastră l'a scos in evidenţL 

Casse!e de bilete se vor instala 
tl mod provizoriu în Jocul restau
rantlllui, unde clădirea IIU este dis· 
trusA pa1la. Într'atât iucât să. nu 
poali\. fi utiiizată. 

~ ~..........,...... ~ •..• ..... i 

Cum toată lumea a fost peste 
tot foarte binevoitoar~ şi ospitalierl1 
că noi, ne e greu a ne plfili de 
recunoştinţă, amintind numai anu
mite personalităti, dar totuşi am dori 
~ă mulţumim ta special d!or; prof. 
N. Iorga la Vl11eni, colonel Rosetti 
la St.· Hheorghe, prof. Kiihlbrandt la 
Braşpv, ge,lIeral Petala şi prof.. Ra
coviţa la Cluj, prof. Nistor la Cer
nă.uţi !;li tuturor primarilor ~i prefec· 
ţilor din marile oraşe (în special 
tllui Gritta din Arad, Imbroaee din 
Timi,oara, Condruş din Sighet, Popp 
din Cluj, Dunăreanu din Chi~ină.u, 
etc.) 

In special avem de mulţumit tu
turor acelor colegi profesori sau feţe 
bisericeşti de diverse naţii şi culturi, 
ce am întâlnit In vizitele noastre şi 

cari, pe lângă o ,deosebită atenţie, 

ne-au dat pretioase informaţiuni, ce 
sperăm că.şi vor aduce roadele lor, 
pentru pace, civilizatie şi prietenie 
reciprocă. •• 

AI d\·. cu deosebită stimă.: (ss): 
\V~ Craigie, A. Wright, M. GlI.s· 
ter, S Chapman, Rev. Chavassut. 

I Cui se acordă dispenză 1 

I dela serviciul militar. 
! Sprt! a pune capăt Înterprelărilor 
. greşite şi spre a se completa insu! licicnţa art. 94 din regulament.ul le-

gei de recrutare, mÎllisterul de ră.z
boi face CUliosCut următoarele: 

a) Nu se acordă dlspenza unui 
tânăr atunci Câ'ld are un slIlgur 
frate mai mare de 18 ani sau toţi 
fraţii următori !lunt mai mari de 18 
ani (art. 40 din legea de recrutare). 

b) Tânănll care pe lângi un 
frate mai mare de 18 ani, mai are 
alţi fraţi mai mici, sub 18 a:li, are 
dreptul la dispensă, deoarece trebue 
dat orfanilor tutorele natur.ll ~i legal, 
iar nu să fie nevoiţi a fi îngrijiţi de 
un tutore străin. 

c) Se va avea în vedere şi pres 
cripţiunile arI. 97 din- regulamentul 
legei de recrutare, câ.nd orhnii rA
maşi acasă ar fi surori măritate. cari 
nu mai au nevoie de ajutorul frate
lui ior, sau s'.1r dovedi precis că 
toţi orfanii sunt avuţi sau sunt func
ţionari sau servitori, in care caz 
a\'erea sau prof.:siullea tutulor, pro
duce un venit suficient p3ntru iiltre
ţinerea lor. 

Dacă tih ăra 1 are una SlU două 
surorori măritate şi mai are fraţi mai 
mici de 18 ani, are dreptul Ia dis
pensă, deoarece nu se poate impune 
cumnaţilor să îngrijească de orfani. 

INFORr,1AŢIUNI. 

- La Sorbona a avut loc o lUa
nifestaţiune a solidi1ritiiţii intelectuale 
prezidată de Puincare. Au asistat de
legaţii tuturor ţă.ri!or aliate şi amice 
~i reprezentanţii cU.'orva ţă.ri neutre. 
Poeta Elena Vacărescu în numele 
României a amintit legăturile cari 
unesc Franţa şi România mulţumiti 
ideei latine de care se conduc aceste 
ţări. D·sa a l!ludat forţa inteligenţei 
franceze care ~'a lăsat condusi de 
ideea morală. luptând întotdeauna îm
potriva barbariei. 

t Traian Săbău, culegător tipo
graf şi fost corector la gazeta noa
stră, a decedat la 27 1. c. ta elate 
de 26 ani. Inmormântarea i s'a fitcut 
aZI în comuna Pedea.. 

Odihlle,tscă. in pace! 

- Direcţiunea grneraJă R. M. S. 
a dat ordiu administraţiei salinelar 
din ~ugatag ~i Coşciuc din M~ramu
rt'ş ~ă inceapă predarea la Cămara 
Sighetului in vagoanele cumpfnăloru
lui li cautităţii de 3000 vagoane tie 
sare desthată. să iie exportată în 
Cehoslovacia şi Ungaria. 

- l\Iiuisterul d~ finanţe, (direc
ţia g"neralii. a pensiilor) a întocmit 
proiectul de lege de unificarea legis
laţiei pensiilor pentru întreaga ţară, 
proect care va fi supus desbateriior 
Corpurilor legiuitoare. 

, Prin noul proi~ct se desfiinţează 
starea de provizorat care domnea în 
ţinuturile eliberate. 

- Cu începerea dela 23 Decem
vrif' localitatea Terre ÂllnUllziata din 
Italia a fost declarată contami:Jatu. de 
ciumă bubonică ~i ca atare vasele 
plutitoare, călătorii ~i provcnicnţele 
din acea localitate nu vor putea în· 
tra In ROlll!lllia de cât prin Cons
tanţa ~i Giurgiu (Ramadan). 

Ci\Iătorii vor fi supuşi la locul de 
destinaţie supravegherii medicale, 
tllDP dtl 7 zile prin medicii oficiali. 
lntran:a tn ţară a cetelor de lucră.
tari, emigranţi, vagabonzi, etc. este 
prohibită. 

- Comitetul fllsărcinat de Uni
versitatea din Madrid cu d>lceruarea 
premiului. Ac;hucarroJ, ca. să racom
pellseze pe autorul celei mai bUlle 
lucrări de biologie generală. şi In 
special de istologie a sistemului ner
vos, apărută ÎII uiti mii doui ani, I~a 
atribuit marelui nostru savant, &. prof. 
dr. G. 1\Luinescu dela Universitatea 
din Bucure~ti. Comitetul, care a decer
lIat premiul, a fost compus din ilu
SIrul profesor Kamoll 1. Cazel, laurea.t 
al premiului Nobel; marchizul de Palo
mares şi d-nii del Kio Hortega ~i 
Achucarro. 

- D. Herovanu, decanul barou· 
lui de Iaşi a adresat un memoriu 
către toate barouriie din ţară., cerând 
acestia să se solidarizeze la acţi unea 
de protestare, a avocaţilor ieşeni, În 
chestia conflictului dintre avocatul 
Gheorghiade şi judecAtorul Stănescu, 
acesta din urmă., acuzat fiiud de 
abuz d~ putere. 

G.:::rm'inia a furnizat până 
acum Jugoslaviei mărfuri pentru zece 
miliarde mărci aur, şi adică.: 4000 
cai. 10000 kilograme materii ehi· 
miee, 50000 kgr. medicamente, 5 
mii pluguri, 60 de ma~ini de sece-

30 neeemvrie t 9~t -
rat, o maşină de tipărit banCllOte, 
10.000 kgr. uleiu. 

- Min;strul finanţelor a dispus 
ca evalunrile datoriilor în valuti. stră. 
ină, prevăzute în bilanţurile anilor 
prect."denţi nU pot fi schimbate tn Ce 
privl'ţte stabilirea venitului impoza. 
bil, dară in cursul anului pentru cart 
sta Incheiat bilanţul nu s'a fă.cut nici 
o operaţiune de phtă din acele da. 
torii. 

Măsura a fost luată. întrucât illl. 
pozitul vizează numai belleficiul re. 
zultat din operaţiunile de profit fi 
pierdere :llc anului in curs. 
~ Acuma câtev:l. săptămâni a 

fost înaintat parchetului din Arad 
Stefan Lengyel proprietar de rooa!' 
în Ghioroc, descoperindu-se cii. ci 
şi-a aprins moara proprie. Lengyel 
trăia mereu ÎIl ceartă cu fiul său şi 
'şi aprillsese moara pentru a nu o 
lii,sa moştenire fiului său. Incendia
torul fiind supus unei supravegheri 
medicale s'a. constatat că acesta Su
fere de mentală. In baza acestei 
constată.ri a experţilor parchetul a 
luat dispoziţi i ren tru plasarea lui 
Le!lgyel ÎIl tr'un ospiţiu de alienaţi. 

- In Oradea-Mare va lua fiinţi ' 
În curând o şcoală. româneasd\ de 
fete. 

- Noul tarif vamal in Cehoslo
vacia va fi pus în vigolre la 1 Ia. I 

Jluarle, câ nd se va desfiinţa taxa 
pentru cereale, iar tariful pentru ahe 
articole va fi micşorat. 

- Diretţia Imporlului din minis
terul de industrie, a terminat şi su· 
pus spre aprobare un nou regula· 
ment al imporlului. Se menţine o a· 
numită. serie de articole cu taxe In 
aur. şi se abrogă mn!te din artico· 
lele cari erau prohibite în în vechi~ 
regulament, 

In ee pri veşte exportul, deşi re
gimul In vigoare expiră deabia la 
21 Februarie, totuşi el va suferi ra
clibale modificări, facilitllnd şi mai 
mult exportul prin reducerea multor 
formalitAti. 

A rilm'as ca ambele procente să fie 
revăzute de dl ministru şi se credt 
el dela 15 lanul ie vor fi puse apli. 
care. 

x DT. P. Robescu, director d~ 
spibl, ordinează zilnic dela 8-9 şi 
2-4, în Bulev. Regina Maria 2., 
Palatul Neumall, 

Uniunea fostilor 
combatanti aliati, 

, ! 

Delegaţiunea română la Congre. 
sul interaliat din Paris, al fo~tilor 
combatanţi, a anunţat formarea Mi· 
cei Antantc a foşlilor combatan\l 
români, sâr bi şi cehoslovaci. Aceasli 
Mică Antantă· va lucra de acord ti 
foştii combatanţi ai marilor puteri a· 
liate. Sub conducereea Mieei Antante 
se vor organiza manifestaţiuni de 
către foştii combatanţi la Bucu~eş', 
Belgrad şi Praga. 

D. Serdaru preşedintele Mieei 
Antante a fo~tilor combatanţi. 

• 
Delegaţiunea română la congre· 

sul interaliat al foştilor combatan~i a 
depus o coroană la mOI mântuI sol· 
datului necunoscut, purtând urmă
toarea. inscripţie: Din partea foştilor 
combatanţi români, în semn de ad
miraţie, re!'p~'ct ,i recu[JoşIÎnţ, pen· 
tru camaradul lor francez şi neCU' 

noscut. 

-
Renaissance ~agazin de modă ~!;~::!:~~i::: 

Taft Fleur 100 om. lat lei lt)2. Crep de Chan tn toatA culorile mtr. lei 225. Catifee Velourî elJgleze. Ciora.pi de mătasă. mouslÎn lei 35. 
Stofă întreg pentru un costum pentru domni lei 250. Perdele, pânzării şi oovoară. 

.... 
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te. Houi complicatii În ches

tiunea SopronuluL 
Telegrame din Budapesta, proba-

Of oii ÎlI~pirate de oficialitatea maghia'i'!, 
Ce aU prezintat clU'lsliune l SoprollUiuÎ şi 
l· a tmprcjurimeilui ca definidv rezol-
lre fită ~i din part.ea Conferinţei amba-
ici ~adorilor, în urma rezultatului p'ebis
la. citului ce s·a ţinu t. 

Se ~tie că guvernul austriac, pe 
!li. motivul că nu se respectil. hotărîrile 
re. dtla Veneţil, a retras din teritorul 
,i p'ebiscitar încă. înainte de a se ţinea 

pl~i>iscitul pe delegatii ~ăi şi a adre-
t \1! în acelaşi senz un protest confe· 

ad rinţei ambasadori krr la P <tris. 
lră O telegramă din Viena anunţă a~ 
el ,um eli conferinţa ambasadorilor tn 

fel ~rma protestului guvernului austriac 
şi a insArcinat pe reprezentaţii aliaţilor 
o aio Viena şi Budapesta ca împreună 

la- cu com1sia interaliată de generali !iă 
eri ~rSCiltdă În teritorul plebescitar, fn
m •. :roducâlld o anchetă pentru a se con
tei Illta dacă cu ocazia plebiscitului au 
a io,t re~pectate punctele acordului dela 

lui Vwţia. 
De altit parte generalul Ferari, 

l~i (are ţinuse p:e.biscitut contra dis;:l0-
de . ,iţiei de am{\nar~ a conferinţei am

basadorilor, a adus la cuno!itinţll prin 
10- afişe populaţiei din teritorul plebis

(it ar că. Ia 1 Ianuarie acest teritor, 
[a· 

in baza rE'zultetului plebiscitului va 
,Ia r. d ~ , '( 
It II al II! pnmlre autorităţi or ma-
,e h' , ~.Iare. 

Chesliunea Sopronului pare astfel 
15· a produce Iloui complicaţii. 
;u. 

a
to 

:0' 
Presa şi guvernul. 
.Indreptareac scrie: i~ 
,Nu e om In ţara românească. 

flo . tOf\) sA nu ştie, că cei mai rau re
Ia . :ribuiţi dintre toţi funcţionarii sunt 

~a. eei cari sen'e!"lC statului. 
oai De asemenea nu se poate tă.
lor gâdui că din toate mfseriile, cea 

lliai nesigurA, cea mai aleatorie, este 
nt lc~ia de a fi slujbaş la stat. La ca
~de ,riciile tuturor nesiguranţelor, tu
lii. IUror indelicateţelor şi tuturor tenta-

~ullilor, sub corvoada tuturor vicis:
d~ . tudinelor politice, s'au găsit ~i se 
'şi mai găsesc din fericire încă, destui 
24. Idealişti dornici de a şi servi patria, 

primind greaua şi ingrata sarcină de 
A sluji la stat. Este si aceasta o 

..;. '~rml de • servitude e't grandeure t 
tare dacă va continua 1n sistemul 
ictual, se va descDmpune ori nu se 

ti, la mai recruta de cât din rataţii ce
:;e.nrlalte In ese ri i, 
,lot Câ.nd funcţionarul cel mai mic, 
Iii. jill Îutreprinde.'ea privatA începe cu 

1· minimum de salar, cu care termină. .0 I 
stă cariera sa, directorul general din 
cu Dini~t~r, cu ~apul ÎnlUbit În grija ~i 
a. !erV1CIUI palne., Cum se mai găsesc 

nle ~are i'ldră.sneţi care să '. vină şi si 
de ~ conteste dreptul de a primi sub 

personală. Par'că nu ar Il~j lumea 
cât costA pe stat reprAzent~ntii Inu
tili din Finlanda "i alte tAri abia 
trasa l & pe harta n~ondialii. şi cu care 
România nu are nici un fei de ra
porturi, dar care totuşi fiind cii. sunt 
Plesnilii. etc., şi in graţia dlui Tache 
Ionescu mă.llâncă. gralificaţia unui 
înrrt'~ an al unui minislcr numai 
într'o luni. Par'că- nu ştie lume-a 
cât a costat d. dr, Toma Ionescu, 
Bubi Negulescu şi toţi fraţii şi prie
tenii politici ai dlui pnm-millistru la 
Conferinţa Ligl'i Naţiunilor, 

Par' că nu ştie lumea cât ne costă 
pe noi contribuabili actuala ueşan
tată operă de corupţiune a dlui 
Tache Ionescu. 

Par'că. nu ştie lumea-cât o costă, 
nu moralm"nte, acest lucru este in
calculabi 1. dar ma terialicrşle fante
zia regal!" .. de a avea în fruntea ţlrii 
un as('menea minister. O palidă 
pildă hânie care săol coste numai 
5 25 balli kgr .• di ferenta o suportă 
staruI ';Ii eXPlicaţia mai bine zis ali
biul era inventat. hârtia este rea, 
este udă., este stricată, dar câştigul 
cine il încasa? Fiti siguri şi lilliştiţi 
nu fU:1cţion~rii ci Exceleoţa sa d. 
ministru Stelian Pl)peSCU, 

Şi când aSemeliea lovituri morale 
se pun la. cale, când un asemenea 
trecut politic serv!i, de piedestal gu· 
vernului prezidat de cf'1 mai deochiat 
om politic, nu este neruşinat, nu este 
îndrăsJleţ să critici ua gest de drep~ 
tate socialA? 

Indră.soeala lIU are margllll ~i 
nu se balansează de cât cu valoarea 
moral ii. a celui ce spre ruşinea. a· 
cestei ţări, conduce pe o lună desti· 
nele nevinovatei Românii. 

Un apel către autol"ităti , 
si toti bunii români. • • 
Pentru a se putea veni tn ajuto~ 

rul 1. O. V. de rll.sboi, Comandantul 
Terit. C. 7 A. a dispus ca Cercul de 
Recrutare să organi zeze serbilri ~i 

coleete în ora~~le de reşedinţe şi di
ferite comune cu ocazia Sf. Sărbă-

tori ale Crăciunuluif Anului no şi a 
Bobotezei. 

Având În vedi're tnaltul ,scop ce 
ne-am propus, fac apel la toate au
torităţile competente şi la toţi bunii 
români a da concursul moral şi ma
terial acestor serbă-ri ~i colecte, con
tribuind tn d.t mai largă. măsură cu 
obolul lor spre ajutorarea acestor 
martiri ai neamului românesc, care 
prin jertfa. lor Ile· au adus mărirea şi 

strltlucirea zilelor de astăzi. 

Comandantul Teritorial C, 7. A 
General {). Mironescu. 

:~!, :urmă de gratificaţie ceea. ce de 0_. 
mult statul însăşi ar li trebuit să. le. 

. cel servească sub denumirea de salar 

.... , ' . 
Convocare . 

. datorit mUllcei prestate? 
Cine este acela care iubitor de Domnii membri ai "Corpu-

re- lreptate ~i de cinste găseşte că a- lui de contabili autorizaţi şi 
I a ;eastă, cheltuială. constitue o risipi a experţi contabili", sunt rugaţi 
01. banului public? a. se Îlltruni tn ziua de 30 De
Il!· 'i Pl.i,mul mil!istru ? dar toate gra- cemvrie a. c. orele 3 p. m. tn 
ilor ,ficaţllle de s ar aduna la un (oc şi sala Nr. 90 a Tribunalului A
Id- hcă nu egalează sumele risi pite de 
en. cs.a din banul public cu ocazia voya- rad, spre a. a.lege Consiliul 
:u' glilor prin ~trăillătate. Secţiunei Arad, şi anume: 7 

. Par'că nu ar şti lumea câţi franci membriJ 3 cenzori. 
_ ~e costă. reprezentanţii presei patro· DI". '"1·l'"'iu "'-0}<10"').11, 

,ate de pri mul ministru la Paris o, ill ,. 

U ;tlllrU a-i tntreţine reclama d·sale prezident 

------.--------~-

Petrolul si interesele • 
Frantei. , 

,Le Tempsc scrie: ,Nu ne-am 
hgrijit lucă pânll acuma să. ne re
zerVRm producţiunea unui sau mal 
multor centre petrolifere străine. Am 
presupu~ ci'!, importatorii noşi ti vor 
putea găsi tn totdeauna petrol p5 
piet,ele mondiale. Acest fel de a ve
dea nu este grt'şit, eRci cele două 
m lri societăţi petroli fere ~ Standard 
OiI. (americană) şi .Royal Deutsch 
& SheHc (olaado~engleză.), nu ,stăpâ, 
nesc intreaga producţiune Il marilor 
regiuni petrolifere. Numai In Slatele 
Unite sunt mai mult de 1600 socie~ 

1 tăţi petrolifere, dirl care jumil,tate 
: sunt independente ~I deci scapă ori
i cărui control. 

Aceste mari trusturi coacurân
du·se, eftinesc petrolul. Ar fi de do": 
rit totuşi ca importatorii no~tri si\. 
aibă In anumite regiuni capital uri 
destul de puternice pentru a ne asi
gura un produs eftin ~i sigur. Nu 
vom putea obţine însă. acest rezu Itat 
ded\,t prin concentrarea capitalurilor 
noastre asupra unei anum ite afaceri, 
sau regiuni. Guvernul trebue să. con
ducă. această. mişcare şi sa dea di~ 
rectivele. Am ang>\; at deja capi taluri 
mari în Galiţia, România şi Rusia. 
Trebue să. mărim acţiunea lor acolo, 
sau să. îndreptăm sforţi\rile noas,re 
în altA direcţiune? In Mexic, spre 
pilrilâ Mulţi sunt de părere că ar 
trebui să ne Îndreptăm privirile spre 
Caucaz. Baku, care a produs 7 mi· 
lioane tone tn 1913, este legat cu 
Batum, port la Muea Neagră, prin 
cale feratA ~i .pipeline •. 

Regiunea Maikop, din Kuban, in 
care la declararea răsboiului abia 
inct'puse exp!oa[area, e de a~emel1i 
legati prin .!pipe~linie" cu Tnapse, 
port la marea N ('ag-ril.. Atât Tuapse. 
cât şi B:-ttum sunt abia la 8 zile de· 
părtare de Marsilia. Aceasta soluţie 
este cu atât mai favorabilă interese
lor noastre, cu cât şi puterea noa~ 
s!ră maritimi mai desvoltată este În 
marea Medilerană", 

........... ,.., .~ 

Restaorant În Palatul 
Cultural. 

Inel cu ocazia clădirei Palatului 
Cultural s'a sulevat ideia cii. în apar
tamentele suterane ale acestei clădiri 
să fie instalat un restaorant după 
modelul Hathauskellerului. din Viena. 

Urmind vremurile grele ')ile-î'-aZ-'" 
boiului ideia aceasta nu s'a putut 
realiza. 

Conducerea ora~ului a reluat a· 
cuma această ideie şi tn şedinţa de 
ieri consiliul orăşenesc luând în dis
cuţie posibilitatea realizării ei, a de· 
cis să adapteze suteranele Palatului 
Cultural pentru deschideri'a unui re
staurant • 

In baza acestei decizii consiliul 
oră~enesc a însircinat biroul de in
gîOl"rie ca să studieze vechiul plan 
elaborat in acest scop, întrucât ar fi 
potrivită dltcerea lui la indeplinire 
tn actualele împrejurări. 

C ,nsiliul În baza propunerii ce 
va face biroul de ingellirie va dis
pune adaptarea apartamentelor sute· 
rane dela Palalul Cultural pentru in~ 
&talarea unui restaorant. 

Localul de restaorant va fi dat 
apoi prin concursJ în arâlldă. 

Propunerile României la 
conferinţa din Salzburg. 

Luni s'a înapoiat de la Salzburg-, 
d. L Rll~S. subdirector special, de
legatul c, f. r. la conferinţa c. f. din 
Salzburg. 

Propunerile României t şi anume: 
modificarea mersului trenurilor ,Sim
olon- şi lE>gătura trenurilor accelerate 
13 şi 14 la. Viena, cu Bassel şi Paris 
au fost admise, 

Trenul .Simp!on, va sosi cu 
aproximativ trei ore mai de vreme ,i va pleca mai târziu. 

Trenurile accelerate 13 ~i 14 vor 
circula zilnic până la Viena şi acolo 
vor avea iegăturile arAtate mai sus. 

Aceste modificări vor intra In 
vigoari'l peziua de 1 rUrlte 1922. 

...... 
Prorogarea sedintelor , , 

Sfântului Sinod. 
Sfântul Sillod şi-a prorogat ,edin. 

ţele ffi ril. [ermen. In ultima şedinţă 
ţinutil. Luni, Sfântul Si nod după. re
zolvirea mai multor cereri a luat tn 
desbatere conflictul arhiepiscopul Gu
rie şi preoţii basarabeni şi în urma 
propunerii mitropolitului primat se 
&cordli un termen de o lună perltru 
aducerea şi cercetarea dosarului aces* 
tui !'onfiict 

Se ia apoi 11 discuţie chestiuAea 
preoţilor misÎonarÎ şi a arhimandritu· 
lui Scribaut care a fost respins de 
senatul universitar, deşi comisilJ.uea 
de examînare îl admisese ca profesor ' 
uni versÎtar la hcultatea de teolo~ie. 

Sfântul Sinod consideră. hotărârea 
senatului universitar, motivată. prin 
faptul că. arh;mandritul Scnban a 
semnat manifestul din 1917, ca ne
dreaptă, dar recunoa~te că. e oare· 
cum inatacabi!li. 

• 
Dupi terminarea şedinţei, Mitra· 

politul primat a intrunit CO'llisiunea 
de 15 a constituantei supur.ând in 
discuţie statutul care va îrlsoţi pro. 
iectul de lege al unificării biserice,ti. 

* 
Membrii constituantei din Basara

bia au rugat pe d, Valeriu Branişte, 
delegatul congresului naţional biseri
cesc din Ardeal ~i membru tn comi· 
siunea de 15, Cii. după să.rbrttorile 
Criciunului să meargii. Ia Cişinău 
unde, împreună. cu clerul basarabean t 

să fixeze pretenţiile preoţilor din 
provincia de peste Prut, pe care 
aceştia le vor formula aparte ca şi 
preoţii ardeieni ~i cari vor veni ina
intea Corpurilor legiuitoare spre a fi 
discutate odat/\ cu proiectul de uni
ficare a bisericilor ortodoxe din Ro
mâ'da întregită. 

- ." ...., 4 

Cursul liber de seara. 
Programul săptllmând. 
Vi'neri, - Limba români; (Curs 

public). Perfectui simplu în »set.. 
Cetira. -- Conversare. Prof. d. La
zăr Roşculeţ, - Limba francezA. J. 
Exercices de grammaire appliquee. 
Prof. dna Lucia V, Babescu,-
Limba franceză.]I. Phonetiqut'. 
- Galli·Jismes. Prof. d. Jean De~ 
camp. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca 

10 Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad ~~~a-vi8 cu Teatrul 
Orăşenesc. 
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YJ'eittrlll OrĂsenesc .. •• 
Bepertorul 8llptămAnal. 

Iotrea.gi săptămâna Valsul de adio. 
La teatrul naţional intreag' săptămână. se 

va. reprezenta farmecătoarea operetă alui Oscar 
Straufls. 

Cadou de annl nou ppntru copii. CO~ill7.ean8. 
,i cei şeapte pitici la dorinţa ~eneraIă. Cu ocazia 
matineuiui dela Orăciun având COllinzealla - Ull 

marh SHCCf-S Sâmbătă In 31 ac!"a,..;,f'L piesă se va. 
reprez .. n1a in matineu la orAle 3 şi jumătat ... In 
rolurile principale cu persoanele dela CI ăciun. 
Duminecă: tn matineu: BO('Rccio eu concursul 

Dn,'i Mici Baimos, Margareta Vararly I 
Dra Lili Szpgho, Irilla Zilllhy, Dnii. 
Radu lnke, Mi.hai S .. lmeczy. Oarol 1 
Flllndi, Mihai Ac>!, Iosif L"di~zlay) 

, Iuliu8 Szab6, 
Tarevleiul O noutate a. li 'l'eatrului 1[a- I 

ghîar'" din Blldlipesta, drama renumitei 8criitoare 
Gabri .. ll" Zapolska, care Il incetat din viaţă in 
săptămâna. trecU! ii. - se va r .. prezenta Luni în 
Tt:'alf1l1 oră~ăneso din Arad. 

Unicul rol fie femeie tn premieI a acestei 
piesA. ti va juca dra. M îţi Magori, iar la a doua 
reprezentaţie dra Gizi Keleti. 1tfai au roluri Me· 
8zâros, Darv~s, Kallos, Mihai ACd etc. 

CINEMATOGRAFE. 
Sub masca neagră, atraoţie de circ in 5 acte, 

In IIApollo\4, in 3U, 31 D"'cemvrie. O fat.ă. u,ora
tecii. Lulu işi ucide amantul din jalllzie. Fugind 
dinaint .. a poliţiei într'un or~ d .. buf eazi cu suc
ces ca daus .. toare de lei. Recunoscută dispare, 
apoi reapa.re ca dausatoare de cabareu. Aici con-
8ulu\ Anderst'n o ia de !<oţie. Iu absenţa bărba
tului ia parte iar ca. dansatoare de lei. in circul 
cunoscut. Uu bărbat li face curte ea tu>,' zice, 
cI. numai I1celuia va ceda., care o Vii. cerceta iu 
euşca leului. Un bărbltt, bărbatul ei, se duce la • 
ea, o recunoaste şi li face reproşuri. Inu'aste II 

vine poliţia, iar Lulu ne mai având scăpare se 
sinucide. 

• 
SamSOll şi hoaţă atletilor, dramă de senzaţie în 

"Uraniau
, in 5 actf', în 30, 31 Decemvrie. Un 

outare domn Sam,;on înfiinţează. un in"titut pen
hu cultura corpu:ui, căci deia corpnl sănătos de
pindf' soartea oame),îlor. Dootorul Lodz aliat cu 
o femeie de o frumuseţA Tari, ~i cu un coute, pe 
Care l·a rf'spiu8 o far ii, Riv8tte lucră ronlra. lui 
Samson, Riv<"tte însă ii face propagandi\. lui Stim· 
son şi după. o luptă. grea drul Lodz şi clrdă~ia 
lui sunt înfrâuţi. 

Teatrul APOLLO. -.JI Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

G:\ZETA ARABULUI 

~ 8081t dia ao. ua Tal'0D de 

Ceapă proaspătă 
de ehi- 6 L · v"lnde F· h logram: el lSC er 
Piaţa. Catedralei Nu. "1. 681 

Lemne de toc - CaiI"buni 
Cu vagonul se IIflă cu preţ 
mouerat secţia de marfuri 

llaxhni1iao Konig str. Bucur :!Vo. 3 
Telef<.lI' -;.\0. 6:'\, 

Primlria ora~ului cu drept de municipiu Arad. 

No. 8~OO-Hl~1 prim, bi". 

PublicatiuDp- de concurs. , 
Prin a-eellsta. se publicA COncnrs pen! rn înde

plinirea postului de asesor la sedria orfanală. a 
oraşul ni Arad devenit vacant In urma morţii 
succesornJui, fjind rehibuit conform clasei de sa· 
Jarizare VIII gradaţia. a, şi invit, pe toţi aceia, 
cari doresc 1\, ocupa. acest post să·şi inaintf'ze 
petiţiile in.oţite de documentele de calificaţiune 
prescrise in § 5 a art. din legea aII ului 1883, adecl 
petentul trebue să dispunii. cel putin de examenul 
facultăţii de drept a. Statului şi că poseadă per
fect limba română in scris şi verbal, pâ.nă În
clusive in 15 Ianuarie 1922. Oei cari nu stau tn 
serviciul or8~t1lui, vor cerLiflca starea sanitară 
prin atestat medical oficial. 

Arad, la. 28 Noemvrie 1921. 

- - .. -
Dr. Robu, 

Inimar. 

-- -
Levai şi Szigeti 

407 • t1 c.lt ",-. , 
If.>tlJ .& .... 

.. "C t.; , 
Dlal 'nt''' ~ - -ce .. ,i Co. 

Vi.,-a-vis de Intrarea la Teatru 
Recumandă magazinul bine şi abundant sortat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti ~~ Copii 
"reţuri Ieftine. 

Ghete bitrbău şti ~i femeif'şti prima. 
calitate lei 300 .••• Palării ieftine. 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. No. 2. 

30 n~cemvl'ie 1921, -Secretariatul Josă~el. 

No. 1569-192l. 

Publicatiuue . , 
La secretariatul cerculll din J osAşeJ, posta 

de 8crietor a devenit vacant prin dceis, Primlri 
caută un scrietor cunoscând limba români, 
scris şi verbal - cu puţina praxa administrativ 

Salariul aeestlli post e 3Ul) lei fix lunar I 
cuinţa. lumina şi Încălzit. Imrpg venitul a hil 
teior de vite şi după diligt>nţa do\'editoare vh 
benefiuia de venituri. 

Petiţiile SE} vor adresa BecretarÎatului Jo~ 

680 Primăria .JoMlili!el .. 
In atentiunea 4';l , 

cumpărătorilorde mobile· 

România Ministerul de Interne Dlrecţiunea Polip ,1 Sig. Gla Prefectura Poliţiei Oraşului Arat 
Serviciul administrativ. 

No. l00'19-XII/28-921. 

Publicatiune. , 
Se aduce la cuno~t,inţl gt>neralli, ei ori 

mijloc ~ de tractiune mobilă, ca. automobil, camiQ 
etc. fie cu sau fără. putere mehanică., cu CITe 

transporta. pasagf'ri, sau mărfuri, contra till 
trebuie ~ă pOSE'dă autorizaţie dela aceastA Pref~ 
tura de POliţie. 

Invităm prin unnare pe toţi proprietarii. 
astfel· de vehicole III se prezinte în decurs de 
:o\ile dela publicarea. prezentei la acest Qfici 
Secţia de Tacţiuni Mobile, pentru câştigarea &1 

torizaţiei necesară, 
, Arad, la 27 Deoemvrie 1921. 

Prefeet: 

(S8) Gritta. 
Director: 

(as) D. P. Andr&es~ 

Desiderin Lusztig ::~~:ar::~R~~i 

-
Mare asortiment de tricotaj, paltoane, 
svet\tare, mânu'.'. ,i clorllpl. 001 

: !l .......................... .. 

FRAŢII NEUMAN 
211 

In 30, 31 Decemvrie 

Vineri, Sâmbătă 

Sub mască neagră. 

In 30, In Decemvrie 
~i 1 IallU8d~ 192J. 

Vineri SâmM;l!. Dumiuecll, 

Samson si hoată 

I 

~~,~,?~~~ .. ,~~~~,~.C~'~m ~::~.I ; Fabrică de Spil't şi de dl'ojdir -
Fabrica de făină ••••• A RAII 

A.tracţie de circ, in 5 
acte. 

, , 
atletilor I Mare asortiment de verlghete de logodnă, oroloalle de 

bUlunar al ~e psr8te argintarII. Cumpâ.ră aur p8Dtru un 

........................ ~ 
Prim actor: Mollv 

, 
Dramli. senza.tionalli. In 5 

acte. 
, We88ely ~i Lothe Neu. 

mann. rI'.... Prim actor: Samson. 

:JIAGAZINUL DE CARBUNI 

452 prsţurl urcate. 
" . ~ 

• ~ -J'C? _.-- _ tClD .-. 

~ piii~~~;;e~~~;~rdei;;ii~ ~ 
KNEFFEL ~ halae bărbăte,tI 'Ii pentr. copii , 

~ Clasă separată de măsurat , 
primeste spre pub-, 

Bulev. Rearele Ferdinand 1. 2. 
carbuni de călcat, I~mne mărunte 08 .. 

eate, earbnnl în bueăt p .. ~ma calitate 
In Arad tran"'port la domiciliu. 5fî6 

.~ SZANTD şi COMlOS ARAD, te 
PIaţa Avram lanco No. 22. 

381 Edificiul Teatrului. 

IIcare anunţuri ief-
tine. 

S' a aeschis! 
Magazia cu cplea mai vari'lte şi ieftine cadouri de Oră· , . 
clUn şi anul nou ca: tacâmuri, serviţ de cafă ~i ceai, M ~ et. 
preparate?e mOcca oligina!e d~ ~arlsbad. Ooject~ fo- J laUrl IU 
josltoare '1 dA orna.mpnt dm argmt. prima de chin", , 
tacâm uri de Berndorf, lus~re.model'lle pentru eh'ctric~, o9!1 Pal"tul 
lămpi de measă, tablourl ~l incadrare de fotografu . 

.lipo~rafia 11. Rethy fi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

-

-
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