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Eelneatie

In toate statele civiliza.te
Reji'cuva.ntul "politică" este CUDOS14, cut şi înţeles în sensul său a-

devarat. In statele cu cultură
InaintatA., "a face politica" tn·

geamn8. să te exercitezi in arta
•~e ft, guverna; însemneazit să
faci şcoala conducerei unui stat,
inseamnă să te fu.milial'izezi cu
I h loate nevoile şi trebuinţele starop' tului, pentru It putea în limita
d forţelor de care dispui sa dai
1 ;1 o soluţie acelor nevoi şi
t[·e9
buinţe, luând astfel parte, cu
folos~ Ja viaţa publică.
In statele cu cultură lnainifttă a face politică înseamnă.
~ă lucrezi în sensul intereselor
naţionale şi să. contribui la opera de evoluţiune şi progres
cu puterea de muncă şi cu faofi' cultaţile cu eare eşti tnze-

strat.

ca

Atnnci cfmd înţelegi polilepn lica tn acest sens şi m\nd faci
. politică în felul arătat mai sus,
bJ eşti cetăţean luminat şi con..
!tient şi element ce poţi fi t'ose . lOllitor societaţei.
:1 ~
Până sfi se ajungă inslt tn
ltatele civilizate la. concepţia
Ivit. aceasta a politicei, 8 trebuit
li treacă multă vreme şi s~
se lupte in contra a obstacole
nenumArate.
Minţi isteţe insă şi conjtiinţe luminoase, au arMat calea ce trebue urmată şi au

1

ea.utat

să

facă

lumină

perspective
fi1. deschida
jurul lor ca
sa lupte pentru

şi

să,

celor din

şi aceştia Să poată
deşteptarea ge-

I

ati' neraţiilor viitoare.
la;l
In felul acesta

s'a făcut şi
.: s'a desvoltat cu timpul un fel
eÎt de şcoală a polit~cei, d.e. unde
'"' a rezultat educaţla polItica. ce

tUI:,

este, în statele cu cultUl'a, în

. continuu progres,
Oamenii de stat şi conducatorii de naţiuni, ca şi aceia
~.. cari doresc să calce pe urmele celor dintăi, destl.vârşese aeeastă operfi. de educaţie politicA şi o ilustrează cu exem-

.
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lor

politică.

bune

ce

au

până. azi
Educt1.ţia, politică

fost date

V otul de

pretinde
In 6&11 când guvernul ac~
ple vii, cu vjaţa şi cu acţiu- să vii la conducere cu asen- tual al' fi avut curajul sa. des
nea lor, cu metodele şi cu fe- tilllentui naţiunei şi actualul ochi cu Parlamentul, el ar fi
lui lor luminos şi cinstit de guvern a 1uat puterea prin fost imediat isgonit de la pua-şi înţelege misiunea.
fraudă şi intriga; educaţia po- tere, printr'un formidabil vot
Astfel se formează, u at- litică COl'e să nu aspil"i la con- de blam.
mosferă politică, luatii in sen- ducere de cât în baza. corupeVot de blam pentru intrisul inalt al cuvântului, caldă tenţei ce posezi şi actualul gile facute şi pentru venirea
şi impresionantă, ce ajută Ră guvern ville cu miniştt'i cari la putere prin inşelaciune;
se desvoIte calităţile şi să 8e fac ohiectul comental"iilor celor vot de blam. pentru faptul că.
invedereze talentul, form~înd mai sUI'pdnzătoare; educaţia primul ministru actual şi-a
elemente de valoare şi dând politică cere să se lucreze tradat şeful, pe generalul Avesocietăţei o privelişte înălţa.:. serios atunci câmt aspiri la rescu pentru blidul de linte
toa.re, o privelişte de Înţelep- putel'e, ia[' cabinetul actual, al puterei; vot de blam penciune şi de moralitate socială. stă şi se odibne~te, de oare trucă vine la guvern tn contra
De~i dl'umurile adevăl'atei ce uu este tolerat de Parla- Vtrei şi in contra intereselor
culturi' nu ne-au fost deschise ment.
naţionale ~ vot de blam, tn
ile mult, totuşi graţie calităţiAceRt cabinet, tmpiedeU1\ (J.. fine; pentru cA se otrâveşte
lor noastre, ca pOpUl', am 1'11.- 1 pera Tncep~tă de cab~net?l atmosfera politica şi pentru
cut progrese uriaşe In timp i p.rece~ent. ţel pu~e ţam mtr o că. se introduce de d. 'rache
relativ scurt" şi după cum eta! :;ltu~ţle disperata,. de o~l'e ce , Ionescu, ,cel mai b~trân ş~ ~ai
şi natural, s'au gu,::;it şi la noi : supl'ltn,u. munc.a. ŞI • crelaz~ ~ I rH,!·mtlat SIstem de a face pohtICă.
minţi luminoase, cari sâ-~i dea ! a~mosferă POhtlCi\ llleapatn)a ŞI 1
Pentr~ a îniMul'a ~otul de
seamă ele nevoia educatiei po- vrno~.a,~a,
.
..
blam cabmetul a obţmut însă
litice şi să înceapă. o nobila i
.. ).; ICI o data polItICa uoa- pl'orogarea.
activitate In acest .sens.
stl'~~ nu a dat. un.. exemplu
In acest timp de o lunii,
INll'ă indpială că apel'a a- I Ulai d~zastl'~o:~. ŞI mCI o ~at~ cabinetul va cauta Să-şi asiceasta nu a fost nici o dată: educ~ţIa polItteă. uu a prlml~ gure majorităţi,· lucru imposid eSltVarşl't"t~ ; mal. mu It. 1f ()... mal
lOVItură ca astăZI bil dacă se ţine seamă cA
soco t 1·tl1.
d
d mare
t
'ţ:
ă
t 1_
de cât atâta, trebue sa mărtu- cau sun en: nevOi 1 S Il o e toată lumea a condamnat politica
risim că p['ogresele, din pun- ram un cab]~e,t c~ star!1 eşte primitiva. a dlui IJ.1 acbe Ionescu.
ctul de vedere al' educatiei I glumele strema~ăţel ca Şl. pe
Pentru a avea însă majopolitice se realizau greu, din I acel~a :)le ţ~rel. român~şhb.
ritate, şeful guvernului, caută
cauza acelor politiciani, cari
Să. ne gândIUl deCI. m~ să le cumpere şi de aceea s'a
l'itmăsesel'ă la ideea că a fa ee la perIColul ce ne a~nenmta ~~ deschis de câteva zile la Bupolitică înseamnă să faci a- să .s~ .g<îndeasca tOţI oamenll cureşti, un ruşinos târg de confaceri şi gheset"turi, să tragi poJ~t~C1 la. ce ne poat~ expune ştiinţe,
SfOl'i şi sa.·· te' ţii da intrigi şi polmca cIU~ata ŞI copllăr~asca
Se cere şfse oferă, se fac
minciuni.
a actualulUi guvern, vemt la tocmeli, mezat. Se aude striOri Qum ar fi fost, eram cârma ţit,J'ei pentru a pune pe gate: ,.,Care dă mai· mult"?
mândri şi geloşi de progl'e- partizani în funcţii~ şi pentru a Se pun argumentele şi banii
sele făcute in chestie de s- seca finanţ.ele naţionale.
pe masă. Unul cere slujba
ducaţis politica şi de aceea,
_ ., _ _
,.....
_._ _
gl'asa..; altul vrea bani, peşin,
ol'i de eAte ori am vAzut pealtui situaţie politiCă.
ricolul unui regres, am citutat Prutp~tul RU81~i ÎllIpotri Vll
Guvernul promite la toţi
să luptam indâl'jiţi 1n con- hotilririlor del~i Wa811ington şi dă tot ce are. Zadarnică
tra lui.
\
este însă frământarea aceasta,
Din MQscova !le antlt)ţ(~, că. CiteAu fost multe asemeuea rin a adresat guvernelor din Anglia, d e oare ce votu ] d e bl am nu
tII
l'
] apoma
.
poate fi înlăturat. El va fi dat
per icole, nl'cl' o datI\,a însa pro- Fran:a,
ta'1::<, J~.Je,gla.
ŞI'St a,gresele fu,cute în domeniul e- [ele-Unite o tloUi, tn care protes- de Parlament guvernului pe
ducaţiei politice nu au fost tează ~mpotriva hot~ril.rilor luate ,Ia ziua de 17 Ianuarie, când exmai rău lovite si mai grav confe:mţ~ de la, "vashl~gt?n T~latlv pira. data prorogarei şi atunci
.
~. ~
1
la cinle terate drn Manc\UrJa . ŞI in se va vedea desluşit cât timp
amemnţate ca astilzl~ câm ne care declarA el Rusia nu va acgăsim in faţa unui guvern ce cepta aceste' JJOtărâri
nu va re. s'a pierdut de geaba şi cât
denaturează inţelesul politicei nunta la validarea. drepturilor sale, rAu a făcut ţarei actualul
şi surpă valoarea exemple_.
cabinet.'
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şi ;;u~1"~rnDI.
Ionescu nu mai poate fi J·npiedccat
de a tră.i până la toamnă..
La acest joc de falsificare şi cum·
promitere 3. adevlratului regim par.
lamentar partidul na~:ollal ţine sa se
ştie cA I1U va putea fi prins.
Singura soluţie care se impune şi
mai mult, aSIăgi, după proro~are <ÎI:cAt luaiuto, este dizolvarea ParlameIl*
tului
noui alegeri libere. La data
de 17 Ianuarie I(uvernul Tache
neseD fiind imediat risturnat prin
vointa Parlamentului, solu~ia uu puate
fi de CAl diaolvarea imediată şi noui
alegeri, ori un guvern constituit pe
bază parlamentară, dar cu program
precis În care neapărat s'ar cuprinde
~i noui alegeri.
Aceasta fiind situa(,il, parlidul n1tional tşi are bine trasă linia sa .de
conduită pentru că ~tie ce vrea şi ce
următeşte şi llIai ales pentru
că nu
admite să. se lase victima unor jocuri
sau combinaţiuni de culis;ec.
»Gazeta Transilvanie, scrie:
, Guvernul Tache Ionescu, neindi·
cat de voinţa ţ,ărei fiind-că. nu este
reprezentat ill
ParJamertt de cât
într'o minim~ proporţie; apoi, lâ,ră
să i se dea diwlvarea şi nici caracterul de guvern neutraiizat este
olar că. apare tuturor bărbaţilor politici C11 grije de desvoharea paşnică
pe căile democraţiei naţionale a aces.
tei ţări, ca UII guvern personal, de
experiment care d<'lschid>! un precedeut pe drumul guvernelor personale,
cu nesocotirea principiilor ifundamen-

scrie!

fo,Dela

inceput ardelenii au privit
birmaţia Taehe Ionescu drept o cornpnaţiune
politic~
dacă nu direct
iusa. Ia cale de liberali, cel puţin
nspirată sau sugerată de ei. De
aceea, au păstrat intreaga rezervă
,i n'au primit ofertele lafl{i de colaborare ce li s'au (ăcut. Desfă,urarea
ulterioară a crizei politice le-a confirmat prima impresiun$ tntrucât glt~erl1uloi Tachc Ionescu nu i s'a acordat decât prorogarea fără putintl
dizolvireÎ ,i a executArei unor noui
alegeri libere.
Ccmdiţjupile· în Eare a fost adus
cabinetul Tache Ionescu fără un temeiu parlamentar, ba chiar impotriva
voinţei
clar manifestată a torţelor
reprezentate In actualele
Adunări
legiuitoare care erau totuşi capabile
să dea un cabinet cu adevărat parlamentar, nu
însemnează.
altceva
decât falsificarea regimului parlamentar.
O asemenea acţiune de falsifLCare
partidul naţional nu înţelege, prinCipial, s'o admită cu niciun preţ şi
este dela început hotărât s'o com·
bată si s'o împiedice.
Od~tă prorogate Camerile, noul
guvern încearcă să câştige timp şi
graţ.ie de la voinţa
parlamentară 16gându-şi soarta de O lege care Intru·
ne,te, fără îndoială, asentimentul Qnanim al Adunărilor. < Astfel. vota
rea reformei electorale de,'eni un
pretext pentru menţinerea guvernului actual şi un mijloc de a se câş
tiga timp pin' la data de 15 Feb!'uarie când se inchide sesiunea ordinară. a Corpurilor Legiuitoare. Dacă
noul guvern se prezintă, deci, inaintea Cam8fi~or şi obţ;ine angajarea
discuţiei la legea electorală., aceasta
se poate prelungi foarte uşor plÎnă
la 15 Februarie. Odată hopul trecut
fără. votul de blam, guvernul
Tache

,i

tale ale

10-1

suveranităţe:i naţionale.

Partidul naţional din Ardeal se ridică dar dela îllceput :,:împotri~'a sistemului, rele,·ând cu Ingrijorare situaţia ce poate t>urveni din
conflictul
dintre factorii con~ti tuţlOna.1i chema~i
să găsească soluţiile

crizelor :politice

grave prin cari trece astăzi ţara. c

.
Sfintirea bisericei Catedrale
...

LU--~"

$%-~.~

"u·o

#wiftl:"r

....

#CJi: ....

Sosirea 1. P. s. Sale mitropolitului Bălan şi P. S. Sale episcopului
Badescu si arhiereului Musta la Arad. Inceputul actului sfintirei
,
. '
..

~

-
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Ieri după masă la orele 5 a so1;it la Arad cu trenul de Ardeal I.
p, S. Sa metropolitul dr. N. Balan
al Ardealului însoţit de par. Aurel
Crăciunescu, profesor la seminarul de
teologie din Sibiu.
1. P. S. Sa Ci fost a~teptat în gară.
de P. S. Sa episcopul Roman Ciorogariu al Orăzii mari însoţit de pArintele cr.lugăr Că-lugăreanu, dnii
~en~ral
Lecca comandantul gărzi,
Radu Pancu, prefectul oraşului şi ju·
deţului, dr. 1. Robu şi dr. Anghel
primarii oraşului, din partea Con:;istorului arădan păr. Păcăţian,' Cioară
re ferenţi consistoriaJi, reprezentantii
tuturor autorităţ.ilor din localitate,
directorii
profesorii institutelor de

dragostea faţi\, de aşezământul bisericei
romflne.
1. P. S. Sa s'a intretinut apoi câteva clipe cu cei prezenţi.
Dela gară 1. P. S. Sa a fost condus dup:t aceasta în aulomobil ia reşedillţa episcopală.

*

. Tot ieri după masă a sosit la
Arad, tn vederea sfirlţirei catedt'alei
ce va avea loc mâine la orele 8 si
trei sferturi, P. S. Sa episcopul Tr~
ian Badescu şi arhiereul
Filaret
Musta însoţiţt de păr, protopop Gltidiu deja Carausebeş

,i

învăţământ şi număro~i reprez(mtanţi
ai societăţii române din Arad.

Ieri după masă. la

orele 4 a fn-

ceput actul religios al sfinţi rei bi~e
rieei catedrale oficiat de P. S. Sa
episcopul 1. Papp al Aradului.

La coburirea din vagon 1. P. S,
Sa a fost salutat de d. general Lecca,
din partea armatei, de pll.rintele Pă.·
ciţian in numele
Consistorului şi eparhiej Aradului, iar de primarul dr.
Robu din partea oraşului Arad.
1. P. S. Sa a mulţumit pent.ru sim·
ţemintele ce i se manifestă şi prilIlirea ce i se face văzând în aceste

In capela dela institutul Stroescu

sta oficiat vecernia mică, iar după
aceasta odoarele sfinte au fost aşe
zate în biserica Catedrală unde a
urmat apoi oficÎarea vec .. rniei mari
cu privighere după tipicul Rusaliilor.

- Intre ministerul de finanţe şi
Banca Naţională s' il incheiat Joi O
Eon venfie in sensul cireia Banca
Naţionali a tmprumutat ministerul de
fmaute cu 150 milioanc mărci pentru
plata unei părţi din costul de 450
milioane mărci pentru cele 176 loco.
motive comandate tll Germania,

Drept garantie ministerul de

fi-

nanţe

va remite Băllcii Naţionale un
I
{ bon de ţezaur pentru 150 milioane
. mArci cu scadenţ·, la 31 Decemvrie
,
I

1922.

Trupe bolţ;evice au atăcat în
noaptea de i 9 spre 20 Decemvrie
posturile noastre dcla Nistru. Graţie
intervenţiei la timp a trupelr noastre
după o luptă
tnver~unati atacul a
fost respins.
Din partea bolşevicilor au căzut
8 mor~i, iar din partea noastrA. a fost
rănit grav un soldat din grănÎceri.
Dtlllărca este fn gheţată la
CăIăraşi. Ceroa- Vodă, Hâr~ova, Galaţi şi
Tulcea. La Bazia~, Clllafat,

1T. Măgurele

Zimnicea. Giurgiu şi
I Olteniţa navigaţia nu se poate face
din cauza sloirilor.
In restul porturilor apele sunt
deasupra etiajului.

~tire din Budapesta
ambasadorilor a hotA.nÎt
să nu ţină seamă de protestul Austriei relativ la plebescitul din Sopron,
Întru cât chestiunea Ungariei de vest
Se consideră ca defenill v tranşltă.

-

După o

Conferinţa

- La societatea pentru comerciul CII ma~1I11 de cusut t Singer
Bourne ~i Co.c se află ~i părţi de
maşină cSingerc. Vis a vis cu biseIliea IUlherană.
-- ~coala normală de fete Arad
caută secretară cunoscihd ma~ina tie
!lcris plătită 800 ~i Întreţinerea.
-

Dşoara

Imbrca şi d.
logodiţi. Pecica.

Liviu

Ioan Ghebelc* în Il.

--- Mu:ţumire. Subscrisul aduc \li
pe această caie cele mai calde mulţumiri plietiniior şi cUIloscutilor, cari
- fie prin graiul viu rle pnn scrisoare, - au t Icercat a ne miq!Jra
durerea sufieteascA cauzată prin trecerea la cele eterne a mult iubitului
şi
in veci nt'uitatutui nostru fiu.
Arad, la 25 Dec. 1921. Sabin Stefea. preot-profesor şi familia,

- Dr. Dumitru Memele
me<lic şef la polielinieă
specializat in hode
de
piele. g.'nito-urhuue şi \'eIwrice, lu.twratol' 8pedul
ullulize de sânge. Ordinează
zilnic fh~la 3-ă d. m. Str.
]Ioisa Nicoura (Peton) Nr.

11.

- Cadou de Crăciun. Portrete,
oleografe execuţie artistică. In a.telie·
rul Geza Nagy, Arad Bul. Reg. Maria Nr. 22 vis a vis cu Casa judeţu
lui. In orele de seari la comandă se
fac fotografi eri la lumină. electrică..

Sntem inform iţi, că vechea te.
vistit ilustratii. • CO!-Înzeana,. care a
Încetat din pricina razboiului tn la.
auarie 191.\ va apărea tât de Cu.
rând din nou, în Cluj.
Revista • Cosinze .. na, a fost IOa
dintre cele m:u ră,~puudite reviste ar.
deleneş:j de familip. ~. reu~ise a
aC0ale de pri II casele româ.nellli si.
Wllarele re\'is[{' filreÎl1e, atât de !ligubitoare pentru educatia SUnetului
nostru naţIOnal.
Noua aparitie a revistei .Cosinzeauu este cu dral{ a~teptatl de
toţi vechii ei cetltofl ~i SUllleQl 51.
guri, că această a~teptare n'arll si! fte
Îllijidati, ră..mâ!ulnd CU aceia~i,

tite

a fost până. în 1915. Ollp'eMe
suntem illformaţ.i lu jurul revistlti It
vor grupa pe litn~ă scriitorii ardeleni
~i scriilori de seam' din vechiul Regat ~i din Basarabia. Ceea ce va fi
insă miii ales atrlgUor în revista
cCosinzeana. vor li numeroasele ei
ilustrllţii şi articolele interesante ca
caracter variat.
Cetititorii noştri fac bine, daci
Cer număr de probă ŞI o abonează dt
pe acum. Abollam!!ntul numai 20 Iti
pe 3 luni.
Administraţia Iti Cluj, Str. Regiaa
Maria N r, Il.

- Ce e plăcut ~i util? Fabriu
de bere din AraJul-uou, care fI-&
reconstruit uzina cu cele mai moder.
ne aparate, va aduce cu ocazia
Anului nou o surprizA: O noul bete
specială. Fabrica va pune adecil. ,.
vânzare cunoscuta bere de prima u.
Jitate c Sftul Ioan. malată dublă, care
după parerea experţilor nu e numai
o beulură plăcută, dar şi un remedia
contra insomniei, lipsei de apetit,
boalelor de stomac, allemiei, indigestiei etc. ~i intrece astfel toate cele.
lalte beri de ma!ată dup!ă puse pilili
acum în vânzare. Suntem informali
că această. bere se va pune in vâu·
zare nu numai la debitele de ben·
turi ci şi in farmacii ~i drogherii.

Astru-lIontum, socie,
g'~lIerula de nslgurArl
'3., in ufal'a de cartel,
oeul'ă de toate rMIJurlle

tate

8. 1).

se

u~iguriiri,
incheie 3slgurări, in eele mui uvantll'

de

Joase cOllditluni t .-\ rud, Bu·
Jevnrd1l1 Ueg-iua JIarju 21·
BIl'oul pentl'll vunzarell bj·
letelor l)e C. }\ R.
])1'. P.

RobtJ8CU,' director de
spit:J, ordinează. zilnic deJa 8-9 şi
2-4, in Bulev. Regina Maria 24,
Palatul Neuman.
X
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Cursul liber de seara
Programul

Hăptămâm,1.

Luni: Limba română (Cursul func'
1. Perfectul simplu în ~~C'

ţionarilor)

tură. Prof.
dnH Ioachim DablclO,
Traian Mager. Limba românii. (Cursui
funcţionariior)
II. lucrări îo seflS
CODversare. Prof. d. Lazăr Roşculet.
Limba franceză 1.• Objets necessairtS
a j'ecolierc. Lecture Traduction. Prot,
dna Lucia V. Babescu.
Mm·U. - Limba româllă. (Curs
public.) 'Perfectul simplu in ci>. Proi.
d. Lazar Ro~culeţ. Limba fral~ce~
Exercises de grammaire apphquee.
Prof. d. Jean Decamp.

blllSe neuliO'esi costnmeSt~.~lIlinescnNr.~
Gh"'orgbA ~~el·nAr:~~:Zi;e~~paltoaDe
d~e
C:&fentlal~
I

".

.

"1

."

tru

..,'

w

_________.;:;;::;;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Clasa l!Ieparata de masurat.

' O604 O Telefon
'

EdlflOal
530.Cornw Vanătoru1QI.
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Declaratiile (iloi Titulescu.
Din
ţalui~

declaraţiile

făcute

de fostul ministrII de

«Adevă
finanţe,

ma

~ltragem următoarele:

llui

Noni legi fiscale, întroducând in
România p.-ogresia sarcinilor şi afj'!ezarea impozilelor pe facultlţile contribulive ale fiecAruia, au fost vo-

ar·
Un buget in ordine şi echilibrat
a l fost depus Parlamentului, la 22
si. )lartie 1921, şi votat patru Illui mai
pă. tÎrziu.

ii~;,
ai.
flt.

tate.

are

lnt,'atâta, incât în primele 6 luni ale
anului In curs, tezaurul a incasat

tii.

e~

{e-

1 fi

IS!a

fi

cu

aci
de
I~

ioa

Incasările au mers sporind

până

aproape tat atât cât încasase în cele
18 luni precedente.
Iată în adevăr, cifrele tncasări·
lor
chellueiilor, a~a cum rezultA
;lin examenul registrelor contabili.
1iLtii publice: ~
Anul 1919/1920.
In" contul
1cestui an financiar s'au incasat dela
I Aprilie 1919
până. Ia ao Sep-

,i

,i

,i

lemvrie 19'20-., lei 1.114687.29956
~au cheltuit
4.430.011.193.18 lei,
deci deficit 3315.324.893.62 lei.

Anul 1920/1921. _ In contul a~
«stui an financ1ar s'au încasat dela
lQ
, Aprilie 1920 şi până. ia 30
Sep~·a Itmvrie 1921 lei 3.540.101.585.88 şi
ler·· s'au ch ~ituit 6.250 8u5.150.14 lei,
LZil deci deficit lei 2.704.703,57326.
ere
Anul 1921/1922. - Dela 1 Apriia lie 1921 până. la 30 ~eptemvrie
1921 adică in 6 luni} s'au incasat
are 3.336.323.450.37 lei ~i s'au cheln&i. lUit 2.928.025.202.10 lei. deci surdia plus de incasărl asupra cheltuelilor
:ot,
124.308.256.27 lei.
Poate nega cineva că. o ameliorare din cele mai simţitoare s'a produs? Poate să mai afirme cineva că.
am renuuţat la incasarea vechilor
impozite?
Mai poate nega cineva că bugeluI nou n'ar fi cu siguranţă echili.
brat, când io contul lui mai sunt 12
ie· lunj
Înăuntrul cărora se pot tace Întasitri şi când dela Aprilie 1922 şi
pâhă la 30 Septemvrie
1922 s' ar
pUlea Încasa în coutul acestui buget
parte din dările create de nouile Jegi
rlscale ?
Anul 1921/22 se pretilllă (lin
punct de vedere al echilibrului financiar sub cele mai bune au!>picii.
S'a spus de bugetul nostru că e
ne!iincer, de oare ce alătUri de cheliuelile bugetare, credl te sllplimende lare de sute de milioane s'au deschis pentru a face faţă. necesităţilor.
- Inex.act. Se confuudă creditele ex·
Iraordinare, cu creditele coprinse in

bugetul extraordinar.
E drept că. Romiinia are şi U11
buget eXlraordlllar de 2 miliarde jumătate. Dar asupra
acestui buget,
care cuprinde: sarcinile ex.propri e rei i a lichidării datoriei noastre
către Banca Naţională; diferite în·
ne· vestiuui, precum că.i ferate, şcnli,
ee·. ele., nu e o singură cheltuială care
:iu, si nu se regăsească, fie sub formă
sul de scădere a datoriei Statului, fie
:ris sn b formă de un nolt plasament spoleţ. riud bogăţia Statului.
res
Deficitele trecute ne-au lă.sat o
roi. ~arcillă apăs Moare. Dacă. s'atl putut
~coperi în parte
prin imprumuturile emi"c, de avansuri date de
Banca Naţionali ~i de surplusul tneasirilor asupra cheltuelilo{ din priee. IIlfle 6 luni, au rămas circa 60U de
milioane de achilat in contul exerciliilor treou te.

tIW·

--

atunci

când

vă

chiam~

trebuinta

ţării.

Acea armă. e dreptul D-voastrl.
de
vot.
Şi cum? Nu ,tim noi ţă.ranii
Ar fi o mare grelplă si recurgem
de
pela
sate să ne folosim de acel
la un imprumut direct la Banca iNa.
drept
scump.
Iată cum I Aici vin lupii
ţională,
pentru a acoperi această
~i atacă turma! fo~iecare comuni arestantă.
lege câte 3-4 delegaţi deodată., Afirm că am lăsat succesoaului
meu mijloacele necesare pentru a şi ce am făcut atunci? Nu am făcut
plAti această restanţă, fără a recurge nimic numai atât că. poate si vadă.
ori liIi cine ci suntem ca turWri atala o nouă emisiUtle de lei. Cum in
1eresul Statului cere însă, ca aceste cată. de lupi. Deci fraţi ţărani orga·
mijloace să nu Se realizeze dintr'o nizare f Şi organizare 1
Sau nu vedeti D·voastră că. toate
dată., ideea ca Banca Naţională si
faci aYallsuri creditorilor Statului, a- clasele de oame~i î~i au adunările
lor, unde se inţeleg unii cu alţii
ce~ta luând asupră-~i O parte din
numai noi, poporul de jos nu avem;
dobândă, este bUIlI.
In tOlal, sitUaţia financiari ac· să. urmăm pe ceice s1au pe trepte
mai sus ca nOl! Aceasta e oalea pe
tuală departe de a fi înc' ce dorim,
invedereazii. o imbuniWlţire serioasA care trebue si apucăm, dar DU si
,i prezintă semnele unei indreptii,ri ne facem bolşevici, ~i si ou facem
rAscoale In pieţe Sau tâ,rguri, cari
repezi ~i complecte.
Pentru grăbirea acestui rezultat rescoale merg tot 111 paguba scumse Cere o concepţie de ansamblu şi pai noastre tIri din care ,i noi fa-;em
parte.
consecinţă. tn timpul acţiunei.
Sau nu vedeţi D-voastră. că. ce
Concepţia de ansamblu am avut-o
şi vă voi expune-o. BunA sau
rea pot face o mâm\ de oameni, adecă
aceasta e altă. chestie. dar există. . boierii, docoii din regat cari au gu·
Nu e un act cât de 'mIc pe care vernat tara cam 50 de ani, partidul
liberal, care au flcut pe fraţii no·
să-l fi săvârşit ~i care să nu Intre
in cadrul unni program de an- ştri din regat mai mari iobagi de
cum am fost noi sub jug strein al grosambju.
Nimeni n'a regretat mai mult ca filor şi huonilor unguri.
Partidul acesta liberal. cauti şi
mine. Lipsa opoziţiei la discuţia bumişcă
toate peterile. că. cum încă.
getului, căci Dumai s1rângâlld de
aproape pe adversar, numai fiind odată să ajungA iar& la cârma I
Insi pe cale cinstită. nu pot, căci
stdns de aproape de el, intr'o disacum lumea ii cunoaste! Caută sll.
cuţie contradictorie se poate
vedea:
unde sunt deosebirile. ~i in ce parte facă. pact şi cu un p~rtid ~l cu altul,
ca doar pe umerii acelui partid se
sll adevărul.
va putea Intinge ca să pună mâniIe
Multe legende nu i;'ar fi născut
pe frânc, tosll. lumea îi cunoaşte
dacă reprezentant.ii tuturor partideaşa să şi ferette de ei.
lor ar fi binovoit să-şi spue punctul
Prin politica acestui partid au
de vedere precis la discuţia legilor
căzut guvernul Vaida. prin poli\ica
financiare, şi dacă aIn fi avut o disacestui partid au căzut -guvernul
cuţie la buget.
Averescu ,i tot' prin politica aces~ui
Vorbeam de consec.inţa tn acpartid va cădea actualul guvern.
ţiune. Ce pot să
mal Însemneze
Deci fraţi ţArani organizare! Şi
sfor\lrile individuale, pentru indreptarea tlnei stări de lucruri ciÎ,nd eri, organizare!
Fraţi ţărani! :Când vom fi orgapunctul de v~derl': al unui ministru
era irnbrăţişat de guvern şi de Par- nizaţi, şi noi vom fi cu totului alţi,
lament şi rând azi mai inainte chiar nu·~i va mai bate joc de noi oamenii
ca el StI. capete realizarea a~teptati1, streini de noi ~i J,ectrnul nostru, cari
se vorheşte de i.llilturarea unor legi pe timpul gardci roşii steleau in
votate şi de suspendarea unor ope- strânsă. legătură şi d~la cari poate
primeau informaţii. La care inforatiuni de cO:I~ta(ă.ri fi~cale pc f;fârmaţie au plll.ut fi mu:ţi fraţi de
ai
şite ?
Haosul rou-I produce o operă. po- noştri români omorâţi în modul cel
z:tivi\, chiar rea - şi veţi vedea eli. mai scandalos, după cum au fost
omon1ţi preoţii din comuna Şimalldul
nil e cazul eL negaţiunea.
de jos.

,i

Epistolă către fratii
, tă,
rani din România Întregită

..

Frafi tlil'ani!

E.u frate de al vostru

ţlran

imi

iau îndrăzneala incă. odală. a face o
proJ;.unere la toate inimile de buni
români şi ţărani! Să. Ile organizăm
fă.ră atrfţn irc l
Sau poate D-voastra nu vedeţi,
dt noi suntem ca turma de oi ce e
atacatA de mai mulţi lupi! Sau
D-voastră. nu veJe~i
că câte !;li mai
câle am avea ~i noi ţaranii de vorbit, ~î de a ne inţelege toti laolal1ll.
unii C'l alţii!

Sau nu
stă.zi mîine

vedeţi D-voastră
veţi fi
crremaţi

cA

a-

să.

vă

folosiţi de arlJla dreptăţii
ce vi
este dată D-voastra în mâni pn n
lege ca sI!. vă. croiţi soartea? Şi cu

care armă nu e permis să faceţi
greş; că.ci de aceea armă nu vă. pu:
teţi folosi In toati1 ziua CI
numal

Rog pe

toţi fraţii

mei

ţăranj

cari

sunt iu apropiere şi la cari le va
couveni propunerea. fâcută, rog să
bioevoillscă
prin o carte postali
scrisli. legibil a mi se adresa mie.
C!Lci nu peste mult vom avea o cou·
feri nţă şi ca să ştiu cui să mă adresez, ca să putem fi de faţă la
acea conferintl uu numAr cât de
mare, să putem pune lucrurile în
mi~care cu o putere mai mare.

Rog inteligenţa noastră de pe' la
sate a ne da mâl)li de ajutor. Rog
toate foile Iloastre române~ti cari
yor binele neamului să binevoiască
a pubiica aceasta epistolă. ca sa
poai ă. străbate prin toale colţ.urile
Rom!iniei Mari.
Rămân rugându-vă al vostru frate
ţăran

Di1iiltrie Nica,
fost deputat.
Moroda, la 18 Dec. 1921.
p. u. Mocrea (jud. Arad).

____________________

Lucrările

cORstituantei
bisericesti.
,

Constituanta bisericească a continuat şedinţele Joi dimineaţ& la
J Fuodaţiunea Carol. sub
prezidenţia
mitropolitului primat dr. Miron Cristea.
Afară. de înalţii prelaţi au luat
parte la şedinţă dnii C. Disescu, V.
Goldiş., H. Bră.diştean, 1. Sorcea. .'
, - S'a remarcat lipsa dela aceasta
\l1!dinţă a mitropolitului Balan al
Ardealului ,i episcopii ardeleni.
DupA. vorbirea pirintelui MO'OIli~
eare crede ci tendinţA de a menţine
organizaţiile bisericeşti din Ardeal
este o piedici la realizarea unificArii,
mitropolitul Pimen al Moldovei cere
si Se citească proiectul elaborat de
comisia de I 5 pentru a discuta îa
cuno,tloţA de oauză.
D. dr. Se,an raportornI comisiei
de 15 citeşte raportul care e pus a·
poi discufiei.

D. V. Goldiş cere ca discuţia si
se faci pe articole.
Se ia
discuţie primul articol
care consfinţe~te autonomia şi uoitatea bisericei cum ,i tmpă.rţirea
administrativi a organizaţiilor bise-

rn

riceşti.

Iau cuvânlul III discuţie dnii
preotul S. Lucaci, mitropolitul prima4 care dii. unele explicaţii V.
Goldiş, Gârboviceanu
şi părintele
Mo~oaia, dnii Disescu,
mitropolitul
Pimen şi arhimandritul Scriban.
Delegaţii clerului basarabean
au
exprimat dorinţa ca la Balţi
Ismail să Înfiinţeze episcopii, a~ il dupi
cum s'a votat de congresul basarabean in 1917.
Constituanta votandacest artico',
şedinţa a fost ;ridicati, urmând ca
discuţia celorlalte articole să se faci
tu şedinţa viitoare.

,i

.

,

In chestia atentatului

de la Cetatea

Aibă.

Cu privire la cele descoperite de
în chestia atentatului se

autorităţi

mai dau următoarele a.m~IlI.lIlte:
Au fost arestaţi un anume Soltis
A !Ptxandru, arestat, la domiciliul că
ruia Înlr'un zid, s'a găsit ascu[Jsll Ij,.
teraturA comunistă, a desemnat pe
autorii priDcipali ai atentatului.
Ei sunt: Mihail TClbmenco, IvaR
Covalenco, elev la ,coala normali,
Iacob Moscovici, han Ischevici, de
la ,coala comcrcia~ă.. Evghenie Soltis, lJormalist, Goldstein llercu, cel

doi din

urmă dispăruţi.

Iva" Ischevici, recunoscut de agentul Stamatopol, a denunţat pe Il!.CălU~ul Nicolae Cotleamv, care areStat, a mărturisit că intenţiona să. arunce in aer gările Basurabeasca,
Basor ~i Cetatea AIbă.
Sub o pIaei de metal, care servE>şte la intoarcerea locomotivelor s'a
găsit un proeetil de 75 mm.
"
A mai fost prins
conducătorul
organizaţiei teroriste din 8lldu~ 11asarabiei, Pavel Grodetld, cu nume
conspiratativ Misim ~i Siowow, din
inspiraţia căruia se spune ci a emanat planul atentatul ui.

,i

Rad. responsabil:

Laurenţiu

Luca.

.L

lui
11~

Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad

Vis-a-vil eliTe at r uI
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MEISL si KARDOS
Croitorie de uniformE!l pentru Domni
ch·r. Arad

CAI~OL IlOXIJ\l
Teatrlll OrăSelleSe
..
Instalaţii
rafturi şi
••
Repertorul
de galantal'e,
portaluri după cele mai moderne
•
planuri cU p re ţur il e c .. le mai
Planuri şi prOIecte nvantajo:> se.
653

•

săptămAaal.

Dumineoă.:

Sea.ra:
Luni:
Seara:
Marti:
,

Colo»el Lottey.
Jlazur.l albastru.

:~·ndMeu~t:~ ~;!~~:r.
'Valţn1
110U

!

Op~retl

ultiUl.

p .. rltrll prima

oară.

de

Stl'auss

j

de pf'scari, tn "Apollou, ;
in 6 acte, În 23, 24, 25 Decemvrie. Pe ma.lul
Btancos al Bret .. guei superstiţioase se întâmplă
istoria aceasta. duioasă, câ.nd pAscarii Încercaţi şi
certaţi nu şi ~tiu face dreptl.te Iti in bigatizmul
sacru recurg la ordalie ili invoacă. pedecată tl,ării
T
In afacer.:a lor. Socul acţiunei, jocul I1rtÎ~tilnr ne
procură momente mişcă,tolire şi farmecul distraotiei curate In regiunile splrndide ale uaturei.

•

dramA In 6 act~. în
"Ura.nia", în 24, 25 Decemvrie. In provinţa Dakota era teritorul "Munţilor Negri", loc sfânt al
zeilor. Aici nu era permis să. între om. Albii
tnsi deschid aici O mină de aur. Intre indieni fi
albi se na.şte ceartă p~ vi"ţl ~i mo~rte. Desfăşu
rarea fi sfârşitul luptei e plină de mamt-Dte 7.guduitoare, tn oliri facem CUI oştiuţă cu fllnatizmlll
religios al iodienilor sălbateci şi cu i~h'ţimea albilor superiori Îu mijloacele de a tnvinge.
Tablouri, aspf>ct.e şi situaţii grandioase exercită o
deosebită. a.tracţii asupra privitori lor,

aur,

Ghet.e biLrbăt<' şti şi ferneie~ti prima
calitste lei 300.••• Pă.Iării ieftiue.

I

••••••••••••••••••••••••

In 23, 24. 25 Decemvrie
Vineri SâmbU.tă Duminecă

In 24, 25, Decem vrie

Film Gaumont

Să

artistă.

judece Marea.

Dramă

de Pl'scari tn 6
a<lte.

Sâmbără,

Frigurile

după

a.. r.

Piesa se petreoe pe malul
Dupli nouvele lni S. E.
marii în Br<.'tagne.
\Virha în fi acte.
Actorii .C. R"ger.
.Pradt ____il Acto.ri· Midred Ma~ Ning",
~ J. Ca.telam.
II ---.
~1 Robt:rt Macking.

,,1.

MIC A P UBLI CIT AT E.
Intreprindere pentru tăiatul If'mnelor cu motorul Bulev. Reg, Ferdinal,d No. 3. P"dîna.
lnrreţinere întrt>agă de fUllcţionarelor
studenţi. AdrE'sa.: Biroul Wallinger.

Reisz.

Articli de Textile şi mat'e
depozit de ava, de ţesut.

.
E CU
Inrreprindem sub r!ispun,le]'C pe

In atenţi unea Doamnelor

teritoriul României: vizare de paşapoarte, aducem şi
trimitem haui, hârtii de valoare, cambii ~i scrisori pon·
der-oase de afaceri, încasăm pretOllsiuni, mi.ilocim expediaroa de trallsporturi po calea ferată, Te~olviÎ.m ori
~i (·e încredinţări. pl'ompt şi momentan, în cazuri Ut"~()nte pl'in CI:Rlt':R pe l,mKi~ preţ, moderat.
657
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SZ~;KELY specialist În fri·
zat şi vopsitul părului pen·
tru Dam e lucrări de păr
SALON MAJUCUR.

_"8_ . .

=

p.entru cui· feţei şi
tlvarea

t ..

Levai şi Szigeti
\,0

~

Recnmandă magazinul bIne şi abnnda.nt sorta.t cu

I ghete bărbăteşti, femeieşti :~

Copii

Preţuri I~ftine.
QMUS

Aduc la cUllo:;;tinţ.u 00. public eil.
am Înfiinţat În Arad un atelier de

))oDl.ă

frizerul Teatrului dinAm.
Adalbert Sze"ke'y
W Str'ada Romanului No.

...

1; ...
mal 'n.
m
gpa
.q ,1 Co.
I
Vh-a-vi. de J n t rar e a l a T e a t r u
".+

eu 8c..i~OBre frun.URsi' !

carOl "orbe~te pf'rfect !iml'a romană şi maghiară g1\s .. ~te angajament ime,liat la Gl1ht3V 'l'aseh secretarul
instituţiei de Asij/;llraro • .Astra.~ Bul~vardlll Regple
F~rJina!1d 1. No. 19. 1.
1;58

a părului

Vopsirea părul ni cu
Henni), franceză şi perai.
ant\. Pe~onal Rle~ serviciu
prompt şi în scurt timp,

407

..13CII.s.

Efeptuesc reparări ori cât de complicat~ ce apartin
acestui Tam iu·1usri:l!. Iacob Steiner ~h·. Granil('i No. 11

Film Wiid-Westl
american

,i

Ilt5wesz

- '

Bulevardul Regele );'t>rIUnand 1. N&,,, .

VULCANIZA.T

DumiDecl

Se atrage atenţiullea!
publicului asupra casei

Pentru illdeDletru·ci 1'8H. Un Pl1Rbl
..ic'IalIlEorgRanizato;erviCilt

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA.

••••••••••••••••••••••••

8tr

. .,Q.ae. . ...a. . . . . . . . . ~. . _ . . . . . . . . .

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

CINEM ATOGRAFE.

Să judece marea, dramă

după

llIL\IICU Borr I~

(ALon. B)

0000000000<><>0000'::><>

Frigttrilc

şi

Eminescu No. 30. Confecţ,ionează după moda cea' mai
r,oua orice feliu de de lucru de tagma croitol'iei cu lira.
ţuri ieftine. Tot aici să afla do vănzare un rînd de
haine ;-;llloking, un frac ~i un cHindru.
052

Zc

•

~

.......

:_~_

C'tffte

_

C' ca ........

~ piii~~~;: ~a~~;~rdeji~~~

I

~ haine hărbătel!'tt ,1 pentru copii
Clasă separată de măsurat

,

.

• SZANTD şi COMLOS ARAD.
~

,
•

PIaţa

3Bl
_

A. vram Iancu No.
Edificiul Teatrului.
_
.uz>" _

_

Publicaţi

2~.

'

--Jr~"

În

"GAZETA ARAOUlUr

Prima Cassa de Păstrare
din4rad

sau la

• •••• Fondată IS40 •••••
Str General BerthelotNo.1

MOARĂ
cu cinci petri cu locuinţă î~ apropierea Aradului de
vândut Adresa Bironl Kelet.
t16t;

Capital propriu 10.000.000. • SI\ ocup" cu agende În
cu afaceri de bancă.

legittură

I"NATIONALA" Societate Generala de Asigurare in Bucuresti
•

-.

Capital social deplin vârsat Lei 10.000.000 Rezerve de prime şi fonduri
de garantie pp-ste Lei 65.000.000 Asigur~ contra daunelor de 1 neendiu
şi ~rindină Transporturi A.ccidente FurtuI'l prin Efracţle

.S'aa"sehIS r::.~:~~:i·d~::;:~:~:!~rt~::::\~::J~~!~~!:: JMauritiu
Contractează

asigurari: Asupra vieţei omului în toate combinaţiunile usitate Css de moarte.

e

,

Magazia cu calea mai variate şi ieftine cadonri de Oră.

electrică, o9~

I

(,
• tacâmuri de Berndorf, lustre moderne pentru
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lămpi de measă, tablouri şi incadrare de fotografii.

Cruţarea

Supra Vieţuil'e ere.

~

e.-arta vieţii ~:J:~~:~ll ~: ciriz francez. EXCELENT,
,i
Tipografia L. Retny

Fiul Arad, Bulev. RegiDa Maria No. 7.

Pal tul
11

după o îneercare

-

--

se va oonvinge ci e eelllliil
bun şi cu mult mai ieftin decât alte cirilli n
•• 8e aBi Îa toate pieIărliJe."

-

