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Noul guvel'n, prin miniştrii
a facut declaraţii cu ade" ....... nu surprinzătoare, relati v la
uI de activitate, ce ursă
fia pus iu apH~

e.
La culte, se va IUCl'a penşcoală, cum nu
~'a mai
nn11l'1ll'l'jlT până aculll; la.
mini8teartelor se va da. o altă.
concepţie
şi UIl
al t inţeles
noastre naţionale; la
se va fil.brica fericiI'ea
tribuabiJilor; la externe se
creia nişte legături cu
-ltreinatatea in aşa mod 111 cât
România sit ajungă o putere
atât de mare, Iu cât toate celelalte mari puteri să se închine Inaintea ei
Dacă cetăţeanul cinstit ar
lua de bune toate poveştile
acestea, fitră îndoiala că ţara
noastră nu al' mai
avea ni~
mica de dorit o dată cu venirea la putere a guvernului
Tache Ionescu.
Dacă. insă cehîţeanul
nu
este nici prost, nici sUl'd, nici mut,
nici de rea Cl'edinţa şi nici fară
caracter şi dacă, mai ales el
~re şi hun simţ, atunci
tnţe
lege presa de bâlci ce s'a juC1lt în ultimele zile, în politică
~i ruşinea făcută ţăl'ei, faţa de
5treinătate,
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Actualul guvern, nu poate
lucra cu parJamentul, care nu
ar tolera nici un moment 1n
faţa sa, pe vre unu] din l11em~
brii cabinetului.
Actualul guvern nu are
mCI trecere,
DlCl
prestigiu,
llici posibilitate de a trăi independent şi personal. Neadmia nici de partide, nici de
ţarit, el
va lâncezi o lună,
exact timpul prorogarei, apoi
va fi isgonit de Parlament.
O dată răsturnat acest guvern de odioasă şi comică
amintit'e, va începe lupta cea
mare, precedată prin punere
la cale, de cabinetul acesta de
PApuşi.

nului de azi ~i slaba rămllşiţa,
de prestigiu a bătrân ului Tache
Ionescu, compromis de manevra 1ibeI'RIă- pentru restul
existenţei,
ca om şi politician.
Să ajungă la putere liberali
şi atunci furia, violenţ~ şi urgia; atunci revanşa contra averescRnilor; atunci rasbunarea
contr'a Ardealului care a refuzat acordul; atunci represaliile
contl'a ţa.l'ei, ce a refuza.t pe liberali, exprimându-şi groaza de
venÎl'ea lor la câl'ma statului.
Iata manevra liberala şi iată
aceea ce se pl'egăteşte RomiillieL
Manevra a fost insă ghicită
de toţi, afară de d. Tache 10ne8CU.
Ardealul însă Îşi pregăteşte
fOl'ţele; ţaril. îşi întăreşte conştiinţa n,strei, în cât alegerile
generale, să fie o probă cA
manevrele criminale şi Indreptate contl'a natiullei, nu mai
i pot prinde astfizi şi ca nu au
I introdus votul universal, pentru
a-l lăsa să fie asasinat!ie liberali.

Cele cAteva zile ce au
trecut dela inceperea demel'surilor pentru formarea guvernului, şi pa.nă azi, când
guvernul e format, lnvederează fo['ţele ce au intrat in
joc şi infiuenţele ce au fost
exercitate, pentru a se 8,junge la rezultatul dureros
de copilaresc al cabinetului a.c~
tuaI.
D. Tache Ione8cll, a părasit pe şeful g'uvernului trecut; d. Tache Ionescu, a
călca.t în pIClOare, loialitate,
pI'ietenie, raporturi politice şi
1 de curtoazie,
usa a făcut ltl~
Miuişh:ii declară astăzi c~ crud, de o imoralitate ~olitica
vor, munCI, pe câ.n~. men~brll surprmzătoare, şi totuşl.., dsa
cabmetulUI nu au lllC1 putlllţa I nu este vinovat de oare ce
nici timpul să se apuce de lu- l dsa a Jucmt suh acţiunea
cruri; miniştrii declară că a-! unui imbold, a unei forţe irecesta este cabinetul concilian-: zis ti bile ce a dicta.t pl'emieruţei şi al impăciuirei, pe când: lui de astăzi, actele ce trebuia
in realitate, ţara este amenin- ca să le facă.
ţata de o vijelie grozavă:
D. Ionescu a fost doar ince are să isuucneasca peste o : s,trum~?tul ; . forţa a fost însa
lună, ,.
,
.. I hbet·alll, cal'l au speculat vaPre~ătIrea aceasta a sltuatle~ nitatea omului ajuns pentru
groa~l1lce ce se rezervă ţăreI: prima oară şef de guvel'll,
are JU ea elementele incon-, d. Tacile Ionesc!-l ti. avut iluzia I
ştie~ţei şi pe ~cel?a ale vani-! că este independent şi că Iu~_
~
taţel celol' mal eVIdente, ceea i crează, chiuI' In rău şi în ali· I
ce agl'lweaza efectele punerei! surd, din proprie iniţiativi!" pe O dăruire de opt mii lei
la cale.
când tn fond dsa s'a supus pentru scoala de fete
Şi când te gâlldeşti că I orbeşte diI'ectivei liberale, care
din Sibiu.
ţara, deşi ştie ce am să se; cunoscând lipsurile sufleteşti
Am anunţat în numirul nostru
întâmple, trebue să se resem- I şi aspiraţiile actualului primde
ieri
In ce mod a tnţeles d. Ilie
neze. şi să aştepte, cu braţele tn- l
1 ministru a diri]'ut pe acesta
'
.
Rău subinspector general de SigucruClşate, momenhtl când, odată ; dela distanţa, fără să lase 'licranţă a veni fn
ajutorul elevelor
eu isgonirea guvernului TacIte I timei putinţa de judecată şi dela şcoala normală din localitate,
Ionescu, va începe şi epoca controL
tn urma apelului nostru dăruind din
de frământare tl. lntregu~ui po- 1 . Peste o lună însă, Jib.eralii part.ea Serviciului Siguranţei din
localitate suma de 2000 lei.
p.OI', pent!'u ap~I'a['ea hbertă- i vor da afara din guvern pe
Un alt act de înaltă intelegere a
WOl" câ.ştIgate . ŞI pentru
['es- 1 d. Tache Ionescu , căci astfel rost ului şcoalelor româ.neşti ni se apect~l'e~ m~rel reforme ti. su- ti. fost facută manevra poli- duce la cuno~tinţ. de Direcţiunea
fr'agmlUJ umversal.
tică, în cM dupa. dărâmsl'ea Băncii centrale pentru industrie şi
filiala Arad, la care d, Ilie
. _-4.... _
.. _. .._ __ ..... guvernului ruşinei, să vie la comerţ,
Rău a depus o sumă de opt mii lei
putere iar partidul liberal.
tu favorul Şcoalel de fete româ.nil.
Ol"gtllllzarea staţi uoilor de
Acest partid nu are auto- din Sibiu.
Ţinem l!!ă înregistrăm aceasta a
montă.
ritate şi infl.uenţă; e urât acest
La ministerul de domenii s'a partid pentru violenţele, ran- doua frumoasă. dăruire a domnului
intocmit complet proectul de orga~ chiunile şi represaliile lui, şi Ilie [~ău, act ce nu numai onoreaza
Jle donator, ci arati to~odată CU~ ar
ni zare a staţiunilor de montă. It. vetotuşi, el voeşte sâ vie la pu.rebul si se inţeleagă. multele prochiul regat s'au fixat 19 oentre hypice; in Basarabia 2; în Ar<ţeal 29 tere, dupa ce îşi va fi aşter bleme dela rezolvirea cărora depinde
nut în drum cadavrul guver· consolidarea ~i viitorul ţă.rii noastre
tn Bucovina 9,
. Atunci

patimile se vor
deslănţui, cu o noua. furie;
lupta va începe groaznică ial'
ţara, biata ţară, va fi prada
unui adevarat vArtej, ce va
împiedeca ori ce actiune biuefăcătoare pentru ea.
Rezultatul va fi că nu se
va fi lucrat nimic de guvernul
acesta care vine cu un pro·
gram atât de vast, rezultatul
va fi că tn loc sa fi întl'onat
1iniştea, cabinetul acesta de
nenorocire, va fi dat un nou
a:vâl1t, duşmaniilor dintre partId.e.
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Părerea

"Atitudinea Partidului

Poporului" •
Membrii fostului guvem Averesc\! întruniti În localul Jlre~idetl.
ţiei consiliului, au luat următo<1rele
hotărâri :
Majorităţile parlamentare să
nu
acorde nici un sprijin administra·
tiv şi parlamentar actualului guvern. In consecinţă s'a hOIărât ca
toţi prefecţii de judeţe şi poliţie nu·
miţi de fostul guvern, afară de fUtlCţionarii de carieră, sa demisioneze În
bloc.
Preşedintii comisiunilor interimare
dela oraşe sA. demisioneze Sau nu
dupA. cum vor cere Înteresele locale.
Primarii comunelor rurale pentru
a.şi da demisia trebue sa aibă aSentimentul comitetelor executive ale
Partidului Poporului.
De asemenea s'a decis ca toţi secretarii genenali de ministere s~ demisioneze.

Partidele

şi ~uverllul.

Comunic'ltul tărănist.
,
• In faţa condiţiuniJor in care a
fOSt constituit guvernul dlui rrache
Ionescu, partidul ţărănesc, constati
cu mâhnire că sistemul e iacă agravat prin sancţiunea dată lipsei de
loialitate politică, cât şi prin prorogarea Parlamentului ia scopul fa.ţiş de Incurajare, cu ~jutorul mij·
loacelor stat'JluL a târgului de conştiinţe.

Şi în" consecinţă cere:

Formarea unui guvern neutru pen·
tru asigurarea libertă.ţii alegerilor;
ridicarea imediată a stlrei de asediu, desfiinţarea cenzurei, a Junsdicţiunilor
excepţionale ~i a tuturor
celorlalte masuri opresive şi nelegale; votarea de urgenţă a legii electorale pe baza sufragiului universal, egal, direct, secret şi obligatoriu, cu reprezentarea proporţională;
dizolvarea fă.r~ nici o altă întârziere
a Parlamentului actual ~i convocarea
Constituantei în forma uaei singure
Adunări Naţionale, cu depline puteri
de a elabora şi a vota Constituţia
României Mari.
Partidul ţarănesc (n convingere
că, in afară de aceste condiţiuni!
ţara nu-şi
poate regăsi liniştea, şi
viaţa normală nu se poate
restabili,
va duce lupta cea mai crâncenă
pentru realizarea acestor revendicAri
1(li e gata la ori ce sacrificii pentru
a le asigura isbttnda.
Partidul ţărănesc, îngrijorat de această nouă
dovadă a dezagregărei
aparatului nostru .de stat, îşi afirmA.!
din nou credinţa, că singura e~ire
din situaţia In care ne sbatem de a·
tâta vreme poate fi dată numai prin
reintrarea în legalitate şi prin Întronarea hotărâtă. a normelor de
guvernare constituţională şi democratică .•

-
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Consiliul de stat ~i Consiliul
naţional elveţiene, întrunite în adu.
nare federală., au ales preşedinte al
Conlerinţei pe 1922 pe Robert Haab
şeful departamelltului drumurilor
SumeJe (le douA mii! fer şi vice-p-eşedinte al Consiliului
lei tlollllţiuue t'âcufă de d. 1 federal, iar Scheurer, ş~ful departa.
Ilie lUn tlin partet' ser\'i- j mentului mjlitar~ i-a succedat la Con.
c.iului sig-urlllltei tlin loca- I şiJiuJ federal.

dlui Iorga.

INFORMAŢIUNI.

• Dacia. scrie:
.D. N. Iorga a dcc!arat într'un
cerc de amici, că nu va participa
nici de aci inainte la lucrările pariamt>ntului.
D-sa este nemulţumit de modul
cum şi-a constituit d. Tache Ionescu
guvernul care nu are darul de-a fi litatt~ şi de lt~i 160 şi lei
El amtnţ:lfe în nun.al'u] 110expresia nuanţe:or politice reprezen!'itrll dcln. 17 Decemvrie tlU:
tante în Parlament şi nu prezintă nici
I fost l'cmise iel'i de Adminiaspectul şi garanţiile uuui guvern
r strnţla zhlrului nostru,
neutral, cu perspectiva de a aliihila
I recţiU1H'i Şco1l1ci Normale,
incordi'lrile dintre partide.
cu.re reîlloieşte şi cu ucest

d:
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Ins t aIarea P. S. S. epls" I
- Luni dimineaţa pe
• N" I I
COpU 1UI· leo ae van.
11, indivizi [narmaţi s'au
Luni a avut loc in biserica orto·
din Cluj solellluitatea instalArii
P. S. Sale episcopului Nicolae IVCln
al Vaduiui şi Feleacl1.1ui, ~i la care
au asistat autorităţile bisericeşti, civile, militare şi un numaros public.
Actul instalării a fost îndeplinit
de P. S. Sa episcopul Roman Ciorogariu de Oradea-l\hre, reprezentând pe 1. P. S. Sa Mitropolitul primat cir, ~tiron Cristea.
Serriciul divin a început la
orele 9 dimineaţă. După serviciul
divin a rostit cuvlÎntarea <le instalare
s:llu!ând pe noul Episcop, iar după
aceasta d. Ienciu. delegatul ministerului Cultelor a cetit Decretnl regal
prin care se infiinteazit Episcopia
Vadu;ui şi FeJeacu:ui, instalând tn
scaunul episcopal pe P. S. Sa Nicolae Ivall.
P. S. Sa episcopul Jvall rli.,;pulldt.nd a spus ci1 va desfuşura acti vitatea pentru 'binele poporului, ayftnd
în programul său ciiidirea bisericei
ortodQxe din Cluj, infiintarea de biblioteci poporale şi a unei teolo~ii în
Cluj.
După solellwitatea. dela biserică,
noul epi~:cop a primit la prefectură
delegaţiile, iar la ora unu şi jumă
tate a avut loc un banchet în restao·
rantul New-York.

la orele
prezentat
la nn com~rciallt din Pecica. Indivizii a~l1el\inţâl1d cu revolvere pe soţia comerciantului au luat toţi banii,
ce·i avusese comerciantul în casă.
Hoţii au dispArut apoi făra urmil.
Cazul face mare senzaţie, de
oarece se crede că. ar fi vre-o legă
tură intre hoţii ce au jefuit pe fraţii
Koruis din Arad ~i hoţii din P~cica.

doxă

•
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Convocare.
Domnii membri ai "Corpului de contabili autorizaţi şi
experţi contabili", sunt rugaţi
a se Intlllni In ziua de 30 Decemvrie a. c. orele 3 p. m. tn
sala Nr. 90 a Tribunalului Arad, spre a alege ConsiHul
Secţiunei Arad, şi anume: 7
membri, 3 cenzori.
Dt'. SilvIu Mohlovnn,
prezident.
...._"'-.... ...... ......
..........
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Scumpetea În Viena.
In Viena viaţa se scumpcşte
din zi in zi. Preţul unui kg. carne
a trecut de I mie coroane. Canlt'a
de porc se vinde cu 1300-1550
kgr., iar măcelarii declară că; faţa
de cheltuelile ce le au cu carnea e
Încă eftină. 1 kgr. cartofi costă 100
coroane. Ouă nu se mai găsesc pe
piaţă.

l

Ministerul de finante a luat
dispoziţii de prelungirea <ieclaraţiilor
de la 15 Decemvrie a, c. până. Ia 1
Ianuarie 1922 şi pentru contribuabilii pe la cari au trecut comisiile de
evaluare.
La declar3tiile făcute prin procură se va adăoga şi o copie
legalizatâ după procura specială.
La apel, procuriştilor, contribuabililor li se admite ori·ce procura îu
copie dar legalizati.
Ministerul de finanţe a luat
ca, pentru evaluările fA.cute
peste valoarea rea 1ii. a moşiilor arendate, proprietarii terenurilor să fie
impuşi la venitul global
numai cu
venitul din arendă, iar diferenţa de
evaluare dela cedula respectivă să
fie scăzută. din venitul global.
-

hotării,rea

- Consiliul orăsenesc a decis in
şedinţa ţinutA. ierÎ c'a plata adausului
la salar, votat pentru funcţionarii
oraşului cu începare dela
1 Aprilie
1921 să se facă cu ocazia slrbători
lor de Crăciun ca anticipat, până se
va obţinea aprobarea guvernului
pentru acordarea acestui adaus.
Se ştie că. tn urma unei ordo·
nanţe s'a şters adausele de familie
şi de vestminte ce le primeau funcţionarii În baza unei dispoziţii a
fostului regim.
Cu ~tergerea acestor adaose funcţionarii oraşului au ajuns tntr'o situaţie materială foarte grea, Consiliul {răşenesc a luat încă de mult
decizia de a recompensa pe funcţio
nari cu incepere de ia 1 Aprilie c.
prin un adaos la salar, IUJlar, stabilind totodată şi cotele pentru diversele categorii de funcţionari, plata
acestui aJaus tnsă nu s'a putut face,
bugetul oraşuiui nefiind pânA acuma
aprobat de guvern.
Având În vedere greută~ile mari
de trai conducerea ora~ului a ţinut
să uşoreze situaţia funcţionarilor, şi
a luat a~tfel decizia că. plata adausului sA. se facă ca anticipat până la

obtinerea aprobArii guvern ului.

a

In multe

că·zut

o

părţi

zăpadă

ale Ardealului
de aproape doi

metri.
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Oriciul de aprovizionare alo.
va pune fa vt~nzart'l cu Inee.
pere dela 1 Ianuarie o cantitate mai
mare de ciapi\.. cu lei 6 şi 60 bani
chilogramul. Ciapa e de provenien~
din Măcău şi anunţări pentru cum.
părare se pot face incă de acuma la
oficiul de aprovizionare_
raşului

- Trenul accelerat Bucureşti _
Ti mi~oar:l era să se ciocnească In
gara Mirceşti cu Simplollul.
Mec~nicu l dela accelerat ziLrlnd
din întâmplare Simplonul, a dat selll'
nale de alarmă cari a'j fost auzite
de mecanicul Simplonului şi ambele
trenuri s',u oprit la o distanţă abia
de 60 lll.
- Rechizitorul ministerului p~,
blie la tribunalul din Leipzig a pronunţat următoarele condamnAri:
ani de ~ortă.reaţ&
. Von J3g0~\',
Iar pentru cedalţl 2 acuzaţI, \Van.
gellheim şi Schiele, fiecArui 10 ani
de fortăreaţă.

!

-

Minis'erul de interne a dat ur.
comunicat:
Se face cunoscut tuturor funcţio.
narilor ad mînistrativi dependenţi de
ministrul de interne că, după. cum
prefecţii IIU vor putea para.sl circumscripţia lor fără. incuviinţarea el.
presă a ministrului
de interne, lOt
aşa nici unul din funcţionarii depen.
dinţi de pref!'cturi, I1U vor putea pa.
răsi circumscripţia lor administrativă
fără incuviinţarea. expresl\. a prefec·
tului respecti li.
mătorul

- La prefectura jud. Timi,-Toron·
tai a sosit o adresă. a Ministerului
de externe tn care se comunică ur·
mă.toarele:

Guvernul

Belgrad, îu urma
a dat pe ziua
de 20 Noemvrie ordinile necesare
pentru ca autorită.ţile sârbeşti dela
frontieră. să Între în
legalitate, Iă·
sând pe locuitorii mărgina1(li să.şi
transporte tn teritoriul românesc re·
colta şi nutreţul ce posed in pă.mâo.
tul de dincolo de linia demarcaţia
nal!\..

intervenţiilor

din

făcute,

j

j

I

- Cu ziua de 1 Ianuarie 1922 '
se . introduce serviciul
mandate- i
lor telegrafice In tot cuprinsul ţării
- Cu ziua de 1 Ianuarie 1922
se retrag din circulaţie timbrele ma·
ghiare sur~atjate la Cluj şi Oradea·
Mare in anul 1919.

- D. N. Popovici, dr. în drep! !
a fost numit prefect al poliţiei re·
gionale Timişoara.5tn:locul d-Iui maior
Suciu Aron, a cărui delegaţie a in·
cetat.
- Dumiuecă. şi Luni s'au întru· I
nit Tn palatul mitropulitan din Capi· I
tală, membrii comisiei de 15, alt!i J
de prima constituantă bisericească ş:
au alcătuit raportul pe baza căruia
se va putea lua în disruţie proiecte.
de l"ge priviror la unificarea bisen· I
cească.

x Dr. P. Robescu, director de
spital, odinează. zilnic dela 8-9 ~i
2-4; in Bulev. Regina Maria 24,
Palatul Neuman.

el·nAr:~~1:~~paltoane
bluse ne{J'liO~e,i
costnmeSt~.~IlliDesenxr,~·1
:
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Clasă separată

de D1"sarat.
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EdlflOUl Cafeneallll

Telefon 530. Cornul

Vânătorul~,
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prezentat Camerelor cari
In jurul disparitiei
Ce a declarat d. Argetoianu aunici fostnu s'aprorogate
, tăra,
prin Monitor.
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La intrunirea majorităţilor d. Arge·
loianu a declarat următoarele:
Scopul convocarel care v'a fost
adresată de şeful partidului
nostru,
este de a ne con:,fătui aci asupra atiludinei p9 care se impune să o
luăm ca
majoritate
parlamentară,
urmând, ca atitudinea ce trebue S8
o luă.m ca partid politic, faţă de ac:ual:t siluaţiune, să o discutăm in
con~flHllirea pe care o vom ţine du pă
orele 5 la clubul nostru.
Pe acest teren exclusiv de majoritalt' al Corpurilor Legiutoare, doreşte
,efuÎ nostru să punem aci cht'stiunea
şi să IlU discutăm a.lte lucruri
de
ait acelea care ne interesează din
acest punct de vedere.
Domnilor, am avut cinstea să fiu
cel dintâi membru al Partidului Poporului, căruia d. Tache Ionescu i-a
deslăinuit planul său de actualitate,
- plan, care desfă~urat conform
programului, I'a dus la rezultatul de
astăzi. Dela primele vorbe i-am rAspuns: • Eu dlc, Tache Ionescu, pord\rii nu fac. Astăzi porcăria este un
iapt împlinit.
Nu mai departe decât eri, d. ge·
neral Averescu, vorbindu-vă de posiollitatea unui asemenea rezultat , fă
cea unele rezerve. Ne legănam domnilor de nădejdea că se va reveni,
cel puţin în ultimul moment asupra
rezoluţiunei
luate. lluzia a fost însă
zadarnică.. căci lucrurile s'au desfă·
şurat cOllform programului, ~i a<;tăzi
a~em in faţa noastră un guvern Tache
Ionescu.
Priviud dar situatia de astăzi din
[Qdoitul punct de 'vedere cor;stitu. 1·.
'
~O!Jal ŞI practic, ue atlăm
în urmă·
toarele condiţiuni:
Consliluţionalic\'şte, eram puşi 111tr'o dilemă, di,l cari nu puteam eşi
decât în două moduri "'i
anume: Sau
...
rezolvă criza Cu sprijinul actualului
Parlament,. - . sau se caută soluţiu
uea acesteI crize tn afară de dânsul.
O a treia posibilitate nu există.
Rezolvâud t;riza cu concurilul Par.
lawentului trebuiau lndrumate lucrun'j e pentru constituirea unui guver? ~ar~ să se bucure de sprijinul
maJornăţllor.

Nu contestăm dreptul Regelui de

la,
10-,

122
te·
rii
122
Ja·
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:pi

re,iar

in·
fU'

PI~

e!1

a'şl alege guvernul care.j convine.
Dar dacă Regele credea că în ade-

vir actu.aJul Parlament nu mai reprellQtll. vOinţa pOporului, avea drepiul să-I dizolve pentru ca prin noui
alegeri, să pună de acord natională

banca ministerială.
•
Soluţiunea la care s'a oprit însă
loroana de a ne da un guvern cu
lotul străin de majoritii.ti şi a proTOga in acelaşi timp Camerile, - nu
eSte decât o amâuare a crizei.
,Peste 30 zile, după ce va ex.pl Ia termenu I prorogărei, ~i chestiu,
1ea se va pune din voe pe teren
eonstituţional, noi ne vom spune
~bvântul aşa cum trehue să.-I spu·
ijem, faţă. de acest guvern.
• Aceasta din punct de vedere con·

(u

ŞI
Ula stlluţional.
:Iu.
Din punct de vedere practic
~n'

lu-

erurile stau astfel:

Ni s'a spus că. guvernul nostru
de ,fost dat deoparte din caU7,a situaHunei incordate. CI Iloi guvernăm
ŞI
?
cre _ ani ~i că. opinia public1\ ar dori
24. ) schimbare; _ că. in tot cazul se
.... \Imţea nevoia desîncordării. Dar vă

nului

Am însii convingerea că. siguri pe
ţ~ra noastră şi cOllştienţi de dreptunle noastre, vom şti să apărăm pre-

loţa Herţog

din

Micălaca.
Intreb, este desÎncoruare. acea care
rogativele constituţionale ale Parlariscă, IlU spun care pune. dar meiltului.
Pe la mijlocul lui Noemvrie ţă
care riscă. să. pună, tn conflict Parr~nii Nadaban, George şi loţa Herţog
D.
O.
Cantilli.
Propune
să
se
lam;~ntul cu Coroana? Sitllatiunea este
dlll Mlcălaca fi au dus la Sân-Nicolau[~
aleagă o comisiune compusă din deastăzi lUuIt mai încordată. declh acum
mic pentru a cumpăra vite. Nereuputaţi
şi
senatori
cari
să
prezinte
M.
15 zile.
S. Regelui un raport asupra situaţiei ~irld a face !lici o cumpărare, ambii
AI doilea poStulJ.t pentru care S6
ţărani au Intrat cu acea. ocazie în·
Parlamentului.
.
Cerea schimbarea guvernului se î'ltr'o ospătArie din Sân-Nicolaul-mic.
Propunerea este unanim admisă.
temeia pe cOllsideraţiunea ci în urma
unde
au pet1 eCllt în socÎetafea mai
frământărilor războiului, nu mai era
multora.
Nadaban George s'a inavremea guvernelor de partide. Astpoiat
Încă in aceeaş zi la Micălaca,
fel, trebuia să plecăm noi, pentru
aduc<lnd cu sine pălăria tovarăsului
oa să facem locul unui guvern de
său şi despre care spuse că. 8. aflat-o
cor.centrare.
pe ţărmul i\lurăşului. l\Iai târziu a
Şi atunci în
contra guvernului
fost aflat pe ţărmul Mură'ilului.
nostru care -:el puţin reprezenta un
In
urma
vremurilor
gre
le
de
De la Inceput s'a ridicat bănuiala
partid tare, cu orgatlizaţie şi cu ma·
război,
edificiul
Catedralei
ajunsese
că
e
vorbă ele o crimă., de,i la cajoritlţi parlamentare, este adus guîlltr'o stare in cât reclama mari re- davru nu se aflase nici o urmă. de
vernul dlui Tache Ionescu, guvern
lovitură sau rănire, ~i că Herţog
de partid, dar de partid fără majo- paraţii. Consistorul eparhiei Aradului
impreună
Cu
comitetul
parohial
local
1
Ioţa a fost împins In Murăş de tovaritate.
a
luat
hOIărârea
ca
odată
cu
aceste
I
ră~ul său.
Cel de al treilea postulat care s'a
Nadaban George, care in urma
invocat împotriva noastră a fost, n6(- reparaţii si se facă. şi pictarea iuteriorului
Catedralei.
care
rămăsese
alb
acestei
Mnuieli a fost arestat
ioavoia unei schimblri de direcţiune în
până
acuma.
inial
parchetului.
guvernare.
Lucrl1rile de reparaţie au fost inJudecătorul de instrucţie dela tri·
Am întrebat atunci, fntru cât
se simţea nevoie de această. schim- credinţate antreprenol'ului Hack, iar bunalul Arad d. Sommer a descins
bare, a greşit guvernul Averescll îtl pictarea interiorului a fost indepli- ieri Ia Micllaca pentru a asculta
mAsurile luate pentru asigurarea or- nită de pictorii arădani Torok şi mai mulţi martori în acaeastâ cauză.
K:ss. Reparaţiile de arhitectură au
Din deposiţiile martorilor s'a pudinei?
Mi s'a rlspuns categoric, IIU, fost executate de d. arhitect Taba- tut constata că Ioţa Herţog tnainte
covici.
de a fi dispărut a avut la el o sumă
şi că. restabilirea ordinei va rămâne
pagina glorioasa a guvernului noLucrarile de reparaţie şi pictură mai mare de bani, iar în ospătiiria
stru.
au fost terminate zilele trecute ~;
din Sân·::\icolaul-mlt: unde a petre·
Am greşit atunci cu infă.ptui~ Consistorul arădan a fixat ziua de cut şi de unde plecase, împreună. cu
rea reformei agrare r Răspu,JIl ul a DuminecA 25 Dccemvrie, pentru slln- Nad::tban George. n'a spesat mai
fost de asemenea negati.v, arătâ,n • ţirea locaşului divin nou impodobit mult de 20 lei. Martori ascultati
du-ni-se că
nimeni
nu se va i şi. redarea lui menirei sale reli- spun că ambii ar fi fost vă.mti î'u
ziua dispariţiei pe ţărmul Muni~ului.
putea atinge în viitor de aceastâ. re- glOasă..
formă.
I Cu ocazia aceasta vor sosi la Arad • mergând spre podul cllitor ferate
A m pus în fine întrebare dacă I toţi arhiereii Ardealului: P. S. Sa peste care voiau probabil să. treacă.
nu -cumva directi\'a dată. de noi Mitropolitul dr. N. Bălan, P. S. Lor pentru a ajunge mai curând la Mică..
.. T raian Badescu de ~a- Iaca.
pentru legiferarea mUllcitorească era 1 eplscupll:
greşită? Mi s'a răspuns deasemeraflsebeş, Roman Ciorogariu de OraBănuituJ George Nadaban tinea, nu. S'a adaugat iusă că nevoia. dea-Mare. Nicolae Ivan de Cluj şi gădnieşte însă până acuma că el
schimbărei se si mţea pentru legile
arhiereul Filaret Mus!a dela Caran- avea vre-o vină la dispariţia tovasebeş.
ră~ului său.
şi reforma financiară.
Şi cum se punea la cale această
Inaltii oasp<>ţi vor sosi la Arad
schimbare de direcţiune azi? Che- Sâm bltădupă. ameazi.
mâlldu~se la guvern d. Tac.he Ionescu
In vederea' actului religios al
al cărui grup politic în guvernul DO'
sfinţi rei
Catedralei Consistorul estru avea în toIul său directiva poliparhiei
Aradului
a stabilit urmă
Programul săptămânal.
ticei financiare!
torul
Cred d·lor c1\ aţi inţeles cu toţii
Joi. - Limba româ.nă. - (Curcă. d. Tache Ionescu s'a angajat să
PROGRAM;
sul
funcţionarilor) 1. Imper:ectul (con·
facă jocul liberalilor, şi că intreaga
Sâ.mbăt.t4,
in 11/24 Decemvrie jugarea HI, IV). Praf. dnii Ioachjm
această comedie, 'este cusută cu aţi
1921 la ora 4- p. m. se va face ve·
albă de d. Ionel Brătianu.
Limba
cernia mică in capela actuală, de Dabiciu, Traian Mager. Că.ci ce se va Întâmpla peste 30
româmi.
(Cursul
funcţionarilor).
II.
unde apoi odoarele sfinte se vor
zil'e când guvernul acesta se va a~eza În biseric'l. Catedrală, unde
Lectură.
Lucră.ri tn scris. Prof. d.
prezenta Parlamenlltlui? Va fi de"i- imediat !'le va oficia veceruia mare
Lazăr Ro~culeţ. Algebra. (6-7).
gur răsturnat printr'un formidabil vot cu priveghere după tipicul RusaOperaţiuni
cu
numere
algebrice. PruL
de blam chiar dacă nu i s'ar da liilor.
d.
Ion
Dumitriu.
acest vot de blam ~i el tot ar căd~a
Duminecă., în
12/25 Decemvrie
pe chestiunea legei electorale, pen"Vineti. - Limba română. (Curs
la
orele
8
~i 3/4 rlimineaţa
1921
tru că se va. prezelltllo cu O lege pe
care in nici un eaz Parlamentul nu preoţii slujitori îmbrăcaţi în ornate, public). Irnperf~ctul (conjuga-rea IlJcu elevii ~i eleveJe şcoalelor cu po- IV). Prof. tl. Laziir Roş::ufeţ.
o va pUlea primi,
porul
şi cu miliţia
vor pleca dda Limba franceză. I. - Exercices de
In tot cazul căderea guvernului
biserică. Ia reşedinţa episcopeasci\
l;1Î disoh'area, urmată de un scurt
grammaire appliqube. Prof. dn", Luc:a
guvern de camuflaj ~i alegeri gene- spre a conduce cu litia horul cpis- V. Pabescu' ~ Limba franceză. CaurÂIe care să <t.,;igure reuşita parti du· copesc până în faţa catedralei la
podiul pregătit pentru tndeplnirea serie Iilteraire. Gallicismes. Prof. d.
lui liberal. .
Jean Decil.mp.
Aci am insii convingerea' cA so- sfinţirii apei.
După.
îndeplinirea
acestui
aot
se
coteala de acasA nu se potriveşte
cu cea din târg şi că \'iitoarele face intrarea în biserică, unde se
Rad. responsabil: Laurenţiu Luca.
_ _ _ _ A ___
alegeri generale, JIU vor da in nici săvârşeşte actul sfinţirii bisericii cu
încunjurarea
bisericei
de
trei
ori.
un caz, majorit:. te
partidului liIncheiat actul sfinţirii bisericei urberal.
Răspândiţi
Din toate acestea dv. trebue Ră mează serviciul sf. liturgii.
La ora I şi jumiitate va avea
reţineţi faptul că treeându-se peste
loc un banchet In restaorantul .Cruprerogativele majorităţilor.
Pa.-lamentul n'a fost consultat cea Albă •.
in rezolvarea crizei. Noul minister
• ___t

4

li';

Sfinti, rea bisericei
Catedrale din Arad.

,i

I
I
i

i

I

·4

....

Cursul liber de seara.
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"Gazeta Aradului·'

,1 -~------------------------------------------------------------mare magazin de stofe, mAtăsuri, tricotaj şi textile. Priviţi preţurile

: Mare târg de

Crăciun

Renaisance

din galantarul nostru Strada Bratianu No. 2. Palatul Minoritan.
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Rom, Lieher, CognaG ~i vinuri

..

-

22 Decemvrie 1921.

. GAZETA ARAOUUTI

Licltatiune
,

mlnuendă.

Serviciul economic a.l oraşului ou drept de
municipiu Arad, ţiue }îcit.atiulle minuendi. În 22
DeceOlvrie B. C. la Ora 4 p. m. tn localul oficiul
de dessert pentru să.rbătorile Orăciunului.
economic
al oraşului, pentru asigurarea curatirei
Bepertorul săptămânal.
Vâ,nzare în mare şi mic la. magazinul
latriuelor din edificiile orăşăuf' şti cazarme ~i şcoli
Joi:
Faun cu program nOU pentru prima
pe anul I H22.
SalllUil
suecesor
oară. (Abou. C.)
Ca vadiu se vor depune lOC}{Î lei de baoi
617
Bllievardui Regina Maria No. 5.
Vineri:
Bo~aceio (AboD. A.)
gata, sau hârtii de valoare accepti bile.
La licitaţ,iunea minuendă se poate participa
SA-mbitii.: COldnzeana ~i cei T pitici.
cn oferte vprbale şi rnacris.
Duminecă: Colonel Lottey.
Asllul de Copii al statului Arad.
Oferr,f,le în,wris se vor înainta în plic inchis
Seara:
Jlazurul albastru.
înainte de îDcaperea licitaţiul1ii verbale, şi Se VOi
No. 1880-921.
Luni;
StudeJltul cerşitor.
lua în considerare numai atunci, dacă acelora
\
(Joncu.os.
S~ara :
Dansul cu Noroc.
le este alăturat şi vadiu şi dacă ofertautul de.
I
Marţi:
ValţuI ultim. Operetă de Strauss I
Postul de copist clasa I. cn salaI' fUlldamen- clara cii. cunoaşte şi primeşte conditiunil~ licita.
nou ppntru prima oarii. (Abon. B.)
! taI 300 lei, adau~ de scumpete 300 lei bani de tiuuii minl1ende.
. Condiţiunile licitaţiunei minuende se pot prin
C08inzeana ,. cei ,. petici: Sâmbătii. ~ evartir Gu lei prin avallzara devenind vacant
şi
înainte de începerea licitatiunei la consilieru.
d. m. in 24 in jnuul Orăciunului cu lllcepntulla pfin acea8ta. scriem concnrs cu !tcel aviz, că 1
lui
economic al oraşului.
compf'tellyi
au
să-şi
înainteze
conoursul
subscrisu-I
3 ~i jnmătate se va reproduce intru bucuria. coArad din şedinţa serviciului economic alora.
piilol" piesa feeric" cu musica bună. şi Dansuri. lui prezentindu-se in persoanA.
Are favorul d" a. primi vipt cu reducere I şului municipal ţinuta la. 12 Decemvrie 1921
Bilete să. pot cumpăra. Luni dimineaţa la Cassi.
de 60 % •
.
Serviciul econolftle,"
Reprezentaţiuni de sărbători: După datină..
Arad, la 15 Decemvrie 1921.
pe sărbătorilor Orăciunului ca să poatâ. şi oaspeţii
din proviuta ajunge la locuri comoade se vor ţinea
Director, medic-primar:
..... :,
şi tn timpul pausei. Bilete pentru toate reprezenDr. Kardos.
taţiunele cn tnceperea de Luni se pot cumpăra.

Teatrul Orăşellesc

'Veiszberger

Arad,

-

I

-------_......_--....

Vânzare mare de Crăciun,

oOOO<>C>~ooooo

-.JA.......................
Teatrul URANIA•.
. Desideriu Lnsztig ::!~:ar::~~:~i:

Stofi 140 om. llţime pen-}
tru haine. bărbăteşt.i ___ ___ Fabrioa.t
Stofă. 140 cm. pentru pal- de Zsolna
ton de dame ___ ___ ___ _._
85
O garnitură tricotaj pentru dame
Palton, şal \Ii bonetă. ____ ._ ~__
2D5
Şal ~i bonetă., tricotaj, pentru dame
135 •
Stofă. Velour pentru dame t 40 om.
195
NăframlL de lăuă 130 cm. O
109 •
Năfrlmi-Şaluri ._. __ _____ dela. 84 Lei tn su
Stofe de bumbac. __ ___ ___ ___
" 24 " ".
Flanele de Tenis___ ___ ___ ___
ft
20 " ••
Barchende şi flanele in culori
moderne __ _
,.
Cat He ___ ___ ___ ___ ___ ___ .__
" 20 "
84 "
Şi fonuri
___ __.' ___ ___ ___ ._.
" 20 " • !
Şifon hatist 130 cm. lat pentru Pl"rdele ___
_.. _ ___ ___ " 35 Il
••
Cartoane . ____ • __ _
l8 "
Zefi ruri
___ ___ ___ ___ _-o _._
" 18 ~ " 1
Oiorapi de mouslin --- --_ ___
II
15 " D I
Mâuuşi pentru domni şi doamne II
24 " »

Teatrul APOLLO.
........................
In 21, 22 Deoemvrie

In 21, 22, 23 Decemvrie

Mare &sortiment de

Miercuri, Joi

Miercuri, Joi, Vineri

Film Dorian, dramă mare
In film.
In 2 părţi.
Partea IL

Puiul Vulturului.
(L' Aiglon.)
Romanul celebra a lui
Edmond Rostand,Tragedia
miHcătoare a fiului lui
Napoleon, Prinţul de
Reichstadt. Locul acţiunei
a castelui din Schonbrunn
în deplina sa pompă.
Actori: Lya Mara şi
Ernest Hoffmann.

Fata prostitutei.
Pies.a ace~ta. ne pubne î~
lummă reala Y'laţa o SC1l!1i
a p,rostl.tut.llor: .Act~rx
V leneZI ~ berhnezl.
Numai pentru adulţi!

.

tri~ot.j,

paUoaDe,

.ventare, mâna,. ,1 elorapL
Şeful

601

Ant. Circumscripţia II. ora,ului munlciplal Arad.

No. 22\13-1921.
Publicaţiune.

Pe baza hotărârei a Consiliului Oraşului
Municipial Arad de sub No. 21044-921 să aduce
la cunoştinţă. că. în ziua de 21 Decem vrie I ~J21
să. vor da tn arâ-ndă 12 juger :)000 de pământ
pe I an şi anume pă-mântul unde b u fost t â-rgul
de vi te bătrâ.n.
Licitaţia. ",ii. va ţinea în biroul şefului CIr·
cumscripţiei II. din Arad·Gai.
Arad-Gaî, la 14 Decemvrie 19:21.

rl""'"

MICA PUBLICIT ATE.
notariului comunal din Zărand jud.
Ara.d, se caută un adiunct cu praxă de mai mulţi
ani, vrednic de lucru şi care ştie ceti, scrie şi
vorbi in limba sta ului. Salariul Sl:l va staveri
conform inţelegl"rei. Competenţi la acest post
SI'! roagă a ~i inainta cererea de urgent
comunicând totodată ~i pretensiile
640

In biroul

~

"

Andreiu Puticiu m. p.
a II.

i

.
I

STRASSI:

şeful circumscripţiei

--_..

_-----~~-~---

Primesc repal'ări de păpu~i şi cumpăr părţ.i
rnpte. Htr. Mâna de aUr No. o.
64~)

;

Magazie de modă., vis·avis de biserica. Luthen :

Bulev. Regele Ferdinsud 1. No.l :
Fabrica de bere II ...
___........___...__.....
din Aradul Nou
I __________________________

~~

1

absovănţe snpcrioare, vorbeşte
limbi; română, germană ~i maghiară, caută post
tecbnic san administratire. Adresa: Agenţia. Wal-

Specialist cu

lin ger.

.

I

647

Non depozit de lemne
Aducem la

cunoştinţă

şi

Ono Public cil am

fabrică bere de prima calitate, calitat.e de Pilsan ~i Miinch .. n, din cel
mai bun material. Depozit principal:

c;,rbuni!
înfiinţat

un

551

depozit de lenllle şi cărbuni Oppenheimer
si Schwarz
Grosz si Solomon

în Arad, strada Miiră;;;eşti (colţul străzoi Greceanu) Nr.
65. Transportâm la domiciliu lemne de foc de prima calitate, tMato cn firozul şi despicate. Cărbuni de lemne şi de

piatră..Se.x:Yiciupro~pt.

Cere

SlJrlJln

b,novOitor

I

Publicaţi

În

"Gazeta Aradulu'

Strada Eminescu N o. S.

. •

Caut cumpiir,\tori de case private recomilnd case de

inchiriat si case mai mici spre vânzare În suburbii.

Mijloce8c'iDpr~muturi
cu

preţ

avantaJos

-

VILIAM F• szUCS

Arad, _trada. Alexandri Drnl 3.

___--------ea--___

:I.ncunostiintare
t
. .
?
,
Â"Vcm onoare a facfl

a~i ne-nm .asoelat su b Flrma.

~unoscut

Illes

~i
y

Ono public

DOall1na.

că

"ASTRA" Prima Fabrică Română de Vagoam
şi motoară S. A. Arad.

••

cu data de

Sanl0ilă

în strada Eminescu No. 6. ~i primim angajamente pentru
cele mai delicate lucrări de modă englezii. şi franceză. Cere10 Onorat. Doamne bine ... oitorul spriJin cu stimă

..Pe-------------_.lumea

,i

I

Fabrieatele: Vagoane de perlloane, de marfă. şi estraordinare, de transport.at ulei
la.ssl, vagoane de economie şi esploatare de păduri, automouile de nAI'jo~~I": I

Stefan llles si Dna Samoila.

Crăciun toată

••

şi vară, motoară.

de aeroplu.ne, mese de strugar, motoare stabile cu
r..futfelul de c!\zaue eu a.buri. Varsătoa.re de ier ~i metal.

să

se procure cu Cognac-Medicinal

Tipografia L. Rethy

,i

Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7.

Miniş-Magya

I

