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Guvernele imorale. 
In inte['vie"ul dat zÎal'Ului ',' rescu pl'ea uuwea sa îngădu~ 

,Indreptarea u d, general A ve- inţă, faţA de ra.mâşiţele ta~ 

I Timpul guvel'tlelor imol'ale, 
politiceşte vor'bind, a tr·ecut. 
Actualul guvem, trebue con
siderat ca cel din urmă fă
cand parte din aceasta cate
gorie. reseu, araU\ cum i~. 1920, . a l chiste. . 

luat la remorca starâmăturIJe I D. generAl A verei:)CU a l'e- ___ ........ ..,.--__ ....... __ ....... __ ....... ___ ....... __ _ 
partidului dlui Tache Ionescu, 1 stttbi1it un adevar in declara-
prim~nd a~?i c~. CMe\',a . luni j ţiHe sale şi a d~svăluit tnclt Noul prefect al Aradului. 
de ,zIle ma~. tâ~zlU, In. c~umet, 1 o 1atUl'ă urata a concepţiei 
t~el membru al acelUIaşI paT- politice tachise; tlceea ce voim In urma retragel'ii diui Radu 
tid. II noi să facem insa azi nu este să. Pancu din demnitatea de pI'e-

'\lodu~ gen,el'o~ în ,car~ Ş~ •. insistam asup"n, urâţelliei mo- fect al judeţului şi oraşului 
fIll PartIduluI Ioparului Sti. ( rale a cazului acesta indivi- Arad, guverl1ul a deleg<tt cu 
purţat faţă de tac~lişti, ree~e I dual, ci să f<icem şă se de- conducel'ea acestei pret'ectud 
deCI IUIDmos de lJlllvede ~m 1 gajeze pent.I'u toţi concluzia pe d. subpl'afect d!'. Eugen 
expun~l'ea. făcu~a d~ şeful I că nici o acţiune sociala sau Beleş. 

'1 fostuluI guvern zlarulUI Imeu- politicll, bazată pe nelnja,1itfl,t~', Aceast~ delegaţie a fost a-
re~tean. şi rea credinţă nu poate să dusă ,ieri la cunoştinţă dlui 

~HI ',I~.tr'un ~lOment ~ când ta- aibă rezultate mulţumitoare şi Beleş, din partea. ministerului 
ehlştl1, l'eUUşl la.. ultllua expre- nu poate să servească de traI)),.. de interne pl'int'ro telegrama 
siune, ca valoare şi ca număr, mbulină acelora cad o să- oficială. 
erau \respinşi din toate părţile, vârşesc. I~<lptul a fost tntâ,mpinat cu 

583 ameninţaţi fiind cu scoaterea 
din viaţa politică, d, genertil Pentru a tnţelege toată satisfacţie întrucât d, Beleş 

PartAa de adev"r cupl'J'n~fi In prin activitatea sa. desvoltată Averescu, i-a. primit alitturea' v 
(li.. u. , 

aceasta afirmaţiune, nu avem tu calitate de subprefect, în 
- de rândurile Partidului Popo- de cât să privim aceea ce se ! perfectă Intelegere cu fostul 
III rulni, oferindu-Ie astfel mân- petrece în sanuI actualului 1 prefect al judeţului şi omşu

. tuirea şi putinţa de continua guvern, cum şi socal'ta resel'- I lui, d. Radu Pancu. a câştigat 
sa. participe la viaţa publică. vată acestuia, , ! mel'irate simpatii în rândurile 
Atânoi când lumea politică SQ- l ' d 

t 1· t' . 't ţ' ,Dol']'nţ'" de plltere a f'''cut I populatiei JU eţului. cotea pe aC H~ 1 ca mexls en ,1, COl n. 

d. general A verescu s'a purtat pe d, Tache Ionescu sa treacă " '" _....., . ne;: 
III. bine cu dânşii şi le-a deschis peste ori ce consideru.ţii de 

calea revenil'ei Ja viaţ,a, prin recunoştinţă şi peste ori ce Pentru dnii 'abonaţi. 
CQ muncă şi prin cinstită activi- obligaţiuni politice. Hezultatul 

\ate. . acţiunei acesteia. blamabile e-
Fărâmituriie politice ale ta- ste îusă că guvernul rezultat 

chiştilor, bătute de vânturi şi din rea credinţă ~l. fost pl'i
de ploi, au găsit un adăpost mit cu neâncl'edere de ţan!, 

m. Ia Partidul POpol'll]ui, care a ial' existenţa. sa ecea mai 
ridicat astfel pe negl1udite pre- scurtă poate, din eMe, a avut 
~tigiul in decA-dere al dlui Ta- vre-o dată un minister, făcut 
cue Ionescu. In împrejm'ări grele ca impre-

Faţa. de toate aceste bine- jurările de azi. 
facel'i şi fsţă de o atMa 10- Incheerea logicA este că gu
gll.duitoal'e atitudine. tachiştii vemul tachist de azi sombl'ează 
au gi'l.sit cu cale Să arate cea din cauză că a fost făcut în 
mai neagr'ă recunoştinţă şi cea condiţii de imoralitnte ceea 
mai condamnabila lipsă de ce dovedeşte că viitorului gu
sentimente amicale. vern, de care ne mai despart 

Puterea generoasă a l-'ar- abea câteva zHe~ tr'ebue să-i 
tidului Popumlui, trebue să asigm'am tot creditul şi toată 
fi eşit) cu mult din făgaşul 0- autoritatea, inconjur'ându-Icu 
bişuuit al procedeelor Intre- o atmosferă de loialitate şi de 

UI buinţate, In politică, de vreme cinste menÎtăsa.-Î concilieze 
ee ~toate celelalte organizaţiuni simpatia şi aprobarea gene
POlitice' au reproşat dlui A ve~ raU\.. 

• 

La 23 ule lunei curente, 
s'au implinit şease luni 
de In apariţia ziurului n~
strll. 

Acest zlnr a RI)llrut in
tr'ull moment când ~ Înce
blse singurul organ de 
presa românesc ce existu 
iu jluleţul Arud, de unde 
rezultă că mră "Gazeta 
Aradului" Românimea ar 
fi trebuit ~ă se mru'gineil
sca lu lectura zia.relor mll.
ghiare. 

De şi, ascultând de în
(lemnul'ile ce ne veneau, 

c am facut un ziar româ
nesc acolo~ unde nu eru, 
nici unul, totuşi trebue să 
mărturisim că (această ac
ţiune nu a fost înţeleasă' 
cum ar fi trebuit. 

DUpă şen!'ie luui (le zBe, 
avem sute de abonaţi cari 
nu au trimis incă nIci o 
centimă din suma cuvenita 
pentru abonament, 

Se int,elege ca. ~ un ziar 
româoe!'.c, neajutat de ro
mâni ~i cu abonamentele 
Ileucbitate nu p{)at~ să tră
ia~că de cât fAeând cele 
mai grele sucrificil. 

In conseCintA rugAm pe 
duH abonaţi, ci,rI nu şi-au 
ncbltllt ubonamcntele Să 
facă aceu.sta de urgentă, 
tl'imiţând ~JUmcle la admi .. 
Ili~trnt"ia ziarnllll. 

'!o _. ~ .. 
Datoriile lumii. 

Dură. un tablou al băncii din Nev
York ,Naţional City Bank. totalul 
datoriilor a 24 Iltate din Jume î[J~i. 
rate acolo sunt de 95.412 milioane 
lire sterline (I liră srerl. 610 lei.) 
III anul 1913 aceleaşi state aveau 
numai 10. 700 milioall~ lire sterline. 
Datoriile s'au urcat dar in timpul 
rălboiului la de nouă ori pe atât. 
Cu o dobândă de 5 la suti, aceste 
tAri au de plătit anual peste 4.770 
milioane lire sterline dobândi (19 ~ 3 
numai 535 milioane.) Pe ţă.ri dato
rii le acestea în valută aur se repar
tizează astfel (cifrele fnsemnt'al.& mi~ 
lioane lire.) 

Germania (1913): 279.5, (1921): 
17.750; State libere germ, (1913): 
963.85, (!921) 2.750; Statele-Unite 
(256.75), 5980,5; Anglia (871,5), 
8477.5; Franţa (t525.5), 12,750; 
Belgia (180'5), 1.167.5; Olanda 
(115.5), 261.5; Elvfţia (5.75), 92.5; 
italia (756.25), 4.662; Austria 503 5, 
3.958.35; Cekoslovacia (O), 2.253.75; 
Ungaria {1134.75}, 3550; Polonia 
(O). 17500; Rusia (1134), 5693.5; 
România (1913), 70.25, (1921): 
1.377 S; Bulgaria (33,75), 358; Gre
cia (51,5), 203: Turcia (169) 577.5; 
Spania (453.5), 58875; Canada 
(120.75), 585; Australia (20.2S), 
489; Noua Zelanda {109.5), 244.5; 
lndiile Britanice (368,75); 565.75; 
China (242.S)} 475.5. 

.. _~a __ .. __ .. __ 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului" 
-------------
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Intrebarea 
.. 

unuI 
Dăm astăzi a doua parte a de

clarliţiunilor importante făcute de d. 
geReral Averescu, ziarului ~lndrep
tarea., declaraţii menite să. aibA UII 

adânc răsunet in toatl tara : 

o soluţie enigmatică, 
- " lmi este foarte greu - a 

declarat d. general Averescu - sA. 
predzez lucrurile, cîiei până. În pre
zent o parte Jin illtreaga chestiune 
rlmâne pentru mine o adevl\rală 
enigmă, . 

Incontestabi[, ci dupi relragerea 
opoziţiunel din Pariament, se turbu
rase DlH&ul regulat al vitţei noastre 
politice. Firesc ar fi fost să. se re
curgă la o solufiune care să. restabi
leasci un curs normal. 

Toată. lumea cred, este convinsă 
acum cii. situ<!ţiunea nu numai nu a 
fost Îmbunătilţi Il, - dar inrăutăţitii. 
tn mod simţi toP. 

.Spre a IIU se crea precedentul 
ca retragerea opoziţiei si atragă 
după. sine schimbarea guvernului ~i 
a Parlamentului, cred că. ar fi tre· 
buit să se procedeze potrivit regu
lamentului celor două Adunări, la 
implinirea locurilor vacante. 

Rezultatul acelor alegeri parţiale 
ar fi fost o indicaţiune. atât pentru 
guvern cât ~i pentru Coroană., - în 
cazul retragerei guvernului, - in
di-:aţie destul de reali asupra mo
dului cum s'ar fi putut forma noul 
guvern. 

D'lr a se cere demisia unui gu 
nrn care se bazează pe o majori
tate compaclă, când Parlamentul este 
abea convocat ,i Adresa. de ră~puns 
in curs tie discuţie, - t1'U Parh· 
ment care la închiderea sesiunei pre
cedente, avusese Ull Mesagiu eio
gios, - ,i a se trece puh:rea ullui 
guvern lipsit de baza electorală În 
ţară şi lipsit de bază parlamentară 
tn Corpunle Legiuitoare, repet fap
tul acesta ră.llIâne pentru mine O 

enigmA. 

GAZ~TA ARADU1,lJl 

ţăran ardelean .. 

1 

I 
1 

Eu cred, ci dacă nu s'i admis 
soluţia unui )::'llVMtl Coandil, cauza 
DU trebueşte căutată. în decl::lraţiu
nile preşedimdui Senatului căci la 
u;ma urmelor, acele declaraţi uni nu 
erau de d~t exprimarea prin cuvinte 
a uuor raporiuri care ar fi urma.t să 
se desfă~()are în mod firesc, prin 
fort:! lucrurilor. 

E'ite oare de admis ca un şef de 
guvern să nu fie in comunitate de 
vederi cu feful politic al majori
l::'it~i ? 

D. gl'tleral Coa!ldă nu a spus de 
clt acest lucru: ci va căuta să fie 
in perfectă armonie cu şeful parti
dului spre a putea menţ:ne cât mai 
strânse, raporturile dinlre majoritate 
şi guvern. Dacă llIajoritatea s'ar de
c'de să sllsţie actualul guvern, s'ar 
putea aceasta fără. ca o prealabilă. 
inţelegere să. fie între şeful guver
nului şi şeful partidului? 

Motivul cred că. este altul. 
S'a nădăjduit că şeful guvernu~ 

lui actual va pute;i cu mai multii. 
înlesnire, de câ.t d. general CoanJlI., 
să grupeze in jurul să.u elemeute 
din alte partide. Speranţa nu s'a 
realizat. Şi devine pentru mine o a 
doua enigmă, cum, odală cu pierde
rea acelor iluzii, DU s'a retras şi 
mandatul incredinţat d-Iui Tache 10' 
neScu. 

Care 0~te guvernul ce 
tl'ehuc, 

Persist tn ideia că singura s',lu
ţiune este formarea UliUi guvern din 
~A.nul majorităţei, fAcându-se apel la 
participarea ef~ctivă a tuturor parti
delor. 

j 

Actst guvern ar fi incontestabil 
cu o existenţA limitată, mi!.rginiudu·şi 
mandatul la votarea legilor care se 
impun de urgrnţă, cum este reforma 
electorală, revizuirea reformei finall
ciare, legea budgetari - şi paraiel 
cu aceste3, să. se facă. şi strigările 
voite de articolul 128 din Constitu
ţie, pentru revizuirea pactului funua 4 

nal 31 partidului şi cu inconvenien
tul de a da adversarilor o armă des
tul de puternici împotriva mea cu 
formula: .S'A unit cu ciocoii- am 
luat pentru alegerile generale din 
1920 la remorc!!. rămăşiţele partidu-
lui conserv:\tor democrat. 

Două. luni mai târziu am luat. în 
ciuda aceloraşi obiecţiuni ~i reZi:;;
tenţe - trei membri ai acelui p'U-
tid in guvern. 

Am făcut aceasta nu pentru că. 
eram legat prin vre-un angajament 
formal sau explicit. Nu erau la mij4 
lo~ de cât consideraţiuni - recu
nosc, exagerat ~ - de ordin per
sonal, 

Aveam insA ,i ideea ascunsă că 
("u timpul să asimilez aceste rămă
şiţe în massa partidului. Cei intimi 
ai mei -erau la carent cu această 
intenţillne. Intre aceştia pot cita şi 
pe d. M atei Cantacuzino, cel mai tn
ver~unat protivnic al acestui contract 
cu conservatorii. 

In cursul sesluneÎ ordinare tre. 
cute, mi se pare cu ocaziunea pro
cesului comuniştilor. d. Tache Io
nescu a tinut o C\lvâ,ntare 111 Ca
meră.. cu totul în sentimentul majo
rităţei care a ră:;;puns cu aplauze In 
adevăr cordiale. 

A doua zi eram la palat pentru 
o investiturl'i.; am luat pe d. Tache 
Ionescu de o parte şi i-am :-pus tex
tual: ,E~te momentul sâ întri în 
partid. sunt convins că vei fi primit 
cu căldură ~i te asigur că ţi voi 
trece mâna. Nu mi-a răspuns nimic 
şi !IU a îă.cut nimic, 

Că.tre s:ârşitul sesiunei s'a lucrat 
de ambele părţi la fuzionare. Pentru 
motive Je tactkă parlamentam am 
amânat cbestiunea până. după vota· 
rea legilor agrare. 

La banchetul dela. Efode, pentru 
reforma agrară.. Argetoianu ~i tnc~ 
şi mai exp:icit IOlniţescu au expn
mat în toasturile lor, dorinţa unei 
apropieri definitive între democraţi 
şi noi. 

D. Tache Ionescu a răspuns la 
aceste avansuri prin o tăcere jigni
toare. 

1 Ianul\t·ie 19~2 

Cronică cercetăsească. • 
Conducător de rulnică: S. Ispratmir. 

Informaţii cercetă)leşti. 

China. 
Cercetlişia la proporţii uriaş~. 

Singură trupa din S~II~hai numări 
14 grupe eu mai mulţi de 80U cer
cetaşi. 

Liberia. 
In mica republicii. Liberia. din 

Africa-Ocridentall se află mai mulţi 
de 200 cercet.aşi, 

Siam. 
Cercetiişia a dev--nit studiu obli

gatoriu pentru obţinere:!. titlului de 
profesor. Re~ele din Siam e:;;te în. 
sufl"ţitul prezident ai instituţiei cer
cetăsfllti di Il Siam. . , 

Constantinopol. 
In ailul 1919 după. întrarea. Iru

p~lor aliate 1'1 Cl'>llstantinopol, s'au 
infiinţat primele trupe de cercetaşi 
greci, cari azi au luat desvoltare 
ll1ar~ şi au aj uns să enumere mai 
mult de 13 centurii (aproximativ 
1300 cercet~ş;) şi si aibe o revistă 
periodică ,0 Proscopos< care corn
plecteazâ instrucţia teoretică., ce 
trebue sllşi insuşească fieştecare cer
cetaş_ 

Trebue sA rele\'lJ.lll şi faptul, c& 
pe lângă trupa cercetaşilor greci, 
exi<;tă şi o secţiune <.le cercetaşi ruşi 
~i francezi. 

Olanda. 
Despre cercetiisia din Olanda 

află.m următoarele: 
Cercctiişia s'a or~aniz:tt tn allul 

1911 lu timpul vizitării Olandei d~ 
către cercetaşii englezi. Principele 
COllsorte a primit patronajul acestei 
asociaţii, care reuneşte tineretul din 
toate clasele sociale. 

In pr~r.ent In Olanda sunt mti 
mulţi de 5000 cerceta~i tn 60 loe3-
lităţi. Sediul cen!l'al e în Amster· 
dam~ .. 

Spanic" 

Sprjjinul Camerelor actuale 1 
mental. 

Acest guvern ar 
compus, ca tot el să 
viitoarele alegeri •• 

trebui astfel 
prezidez.e şi 

In fine inainte de plecarea în 
concediu, i-am repetat propunerea 
spu!llÎi1du-i că face rău persistând 

1 în refuzul d-sale ~i asigurându-l 

Mai mult de 400 oraşe din Spa. I 

uia şi colollii au trupe cercetă~eşti. 
Regele Alfollz al XIIi-lea este pre. 
zidentul onorific al acestei asociaţii. 
care este recunoscuti ca o instituţie 
Ila ţi o nală.. 

Eu -am declarat la timp că. nu 
VOI da sprijin guvernului proec
tat. Si atunci, ce putea să se 
obţie? 

Adm1ţând În cazul cel mai fericit, 
el opoziţia se Întorcea în Cameră, 
şi dădea sprijinul ei g~v~rnului 
ceeace IlU este cazul, - ŞI admi· 
ţând că. prin corupţiune s'ar fi putut 
rupe din majoritate câţiva slabi de 
inger, - nu mai puţin rAmâne in 
picioare că. partidul cel mai puternic 
reprezentat in Parlament, refuza gu
vernului, sprijinul siu. 

DacA. guveruuî prezidat de mine 
a trebuit să depue mandatul, din 
cauza ostilităţei unei opoziţiuni infe
rioare în număr, în ce mod s'a putut 
creea închipuirea că. ar fi posibili 
menţinerea ullui guvern, având ostilă. 
majoritatea Parlamentului? 

Propuneloea unui guvern 
Coundi.· 

.Eu, a COfltinuat d. general Ave
rescu, mi-am fă.cut datoria când am 
depus mandatul, ~i mI-am exprimat 
părerea pe care, până. acum, nu 
am avut nici un motiv să mi·o 
schimb. 

Relativ la plecarea guvernului 
actual d. general Averescu a spus: 

.. Cu cât mai repede, cu alât mai 
bine. In orice caz, socot dl ar fi în 
avantagiul chiar al actualului guvern 
de a-~i cruţa singur contactul cu un 
Parlament a cărui majoritate nu va 
devia o ciipll. de la linia de purtare 
pe care şi·a tras-o faţă. de gU 4 

vem ~. 
In ce priveşte venirea libera

lilor la pulere d. general a decla
rat : 

• Deşi liberalii au dovedit că sunt 
lipsiţi de simţ polilic ~i că. trii,esc 
tot În ideile trecutului firă să pri
ceapă prezentul, - tol uşi mA în
doesc că vor avea Îndrăzneala sii. 
facă un asemenea pas, care ar duce 
incontestabil la complicaţiuni de o 
gravitate pe care, spun drept, nu 
pot să o măsor cu mintea-o 

Fuziunea. cu d. Tacbe 
nescu. 

10-

Relativ la intrarea în guvern a 
dlui Tache Ionescu d. general A\'e
rescu a declarat: 

i Încă o dată. că i-aş 1rece mâna la I 

I guvern. 
I Dupii. aceasta :..m pus tn cuno~-

I tinţă ~i pe d. TitUlescu. 
Când criza fusese puslt deja la 

cale mi sta spus că d. Tacite 10. 
nescu odată cu formarea guvernului 
ar fi fost dispus şi s4 fuzio· 
neze. 

Ce n'etait pas malill_ 
Nu puteau fi duuii. feluri de a 

primi o asemenea propunere. 
..-, .. ... .... 

Repatrierea studentilor 
din streinătate.' 

N umărul studenţilor români aflaţi 
in streină.tate la studii universitare 
pe care le găsesc şi in ţară şi cari 
studenţi urmează să fie repatriaţi, se 
ridică la 400. 

.In potriva sentimentului perso- . 

~finisterul de finanţe a homntt să.' 

acorde aCf>stor studenţi, in vederea 
repatrierei, o sumă egală cu îndoitul 
sumei pe care o primeau ca schimb 
studenţesc lunar. Cum ministerul de 
finanţe nu dispune pentru un moment 
de valută., repatrierea acestor stu
denţi va mai Intârzia câtva timp. 

Lucruri mărunte. 
Yre·o câteva cifre. 52 naţiuni au 

organizaţii cercelăşeşli. 26 au fost re
prezentate la Olimpia din Londra 
(Anul 1920). 

S'a socotit că. Ia Jamboreea din 
Londra vor veni peste 100 000 cel' 
cetaşt, au fost numai 75.e>UO. 

* o faptă l>ună făcută de cerce· 
taşii din America: 

Un cercetaş englez G. Nhitecad, 
care făcea serviciul pe bordul unUl 
vas, a căzut htr'o zi de pe catargnl 

vasului. A fost transportat în spita
lul din Nordfolk (Virginia). Cercetaşii 
din Nordfolk cum au alIat despre 
aceasta, au vizitat zilnic pe frii,ţio· 
rul lor din ţara insule lor, dâ.ndu.i In 
semIl de ateuţiune fiori fructe, prl' 
jituri. Dar vai sărmanul G. Nhitecad 
a murit şi a trebuit să fie înmor
mântat în America departe de casa 
părintească.. A fost totu~i o mângâ' 
iere pentru mamă-sa din Londra. 
când a primit fotografia mormâ.ntu· 
lui fiulld ei acoperit cu fiori de către 
cercetaşii,din Nordfolk. 

• Un cercetaş este amicul tu' 
turora şi frate bun cu toţi cei al alti 
cercetaşi < • -Benai ssance magazin dA moda- Strada!lra~iann U Pal. Mlnorltan. 

Ta.ft Fleur 100 am. la.t i lei lt$2. Crep de Chan tn toate culorile mtr. lei 220. Catifee Velouri engleze. Ciorapi de mă.tasă. mouslin lei 35. 
Stofă întreg pentru un costum pentru domni lei 250. Perdele, pânză.rii ,i coyoarl\.. 

.... 



1 bnnal'ie 1 ii22 

:~n interviev CU d. general Averescu INFORMAŢIUNI. - In salonul hygienic alui Sze
kely efeptuim cu celea mai moderne 
aparate electrice îngrtji.ea feţei. 

primim la redacţie o scri
. <):ll'e semnată "Un taran tU',

, i~lean" în care ni se cere 
,1 râ3pundem la o chestiune 
'e a. pus pe giLndul'i şi a 
:alOţiolMt a,d:lll~ pe semu<ltil
al SCdSOiil'8i, dupa. toa.te pw
):!oilitaţile ua om foar'te cum 

,'~ cade şi cu sufletul cinstit 
leutru o mai bună tnţ,elegere 
lucrnlui vom eauta Mt. l'ezu

~;~rn In câteva cuvinte, aceea 
:e p!'eocupa pe ţăranul arde
;~iltl, cum şi Întrebarea ce 
;j'li pus-o acesta şi pe cal'e 
;~.~[gLll' ca şi·au pus i.~tâtea 
:!ii do alţi tarani din ţară şi 
iin teritoriile alipite. Care va 
il în esenţa situaţia actutl,lului 
:reşediute de consiliu în urmt~ 

~ ;lullgăreÎ sale dela cârma na
_ : ;iuuei dupa abe~ cMa V'a zile 

le gl Llmeata gu vomare? C~U'e 
'. '?Ste situaţia unui om politic 
. :efuzat de întl'e:tga' ţara In 
& llo'llentul câud îşi ofeI'ea 8el'-
1, 
Il riciHe acestea din U!'mă şi ce 

ooate deveni, tu viaţa publica 
in preşedinte de consiliu 

ta Je câteva. zile, pecetluit 
: /U votul de blam al nllţiu

li 
1< lei. 
:e "Tăranul ardelean" cău
~i !&nd silo rezolve singur pro-

tlerna, găseşte deRperată 81-

~l :uaţ:a. olllulLli politic it! che-
I. :tiune şi ajunge la concluzia 
r· . ta nu poate fi vorba de ca. t 

ne o sinucidm'e Olomlt\ şi de 
ieOatel'ea pentru totdeauna din 

a· . viaţa publică a aceluia care a 
!~ greşit. 
ii, Dintr'o obligaţie de con
ie jtUnţa în~A, "Tăl'aIlUl ardelean" 

le simte tm pins 8ă eeal'a şi 
au sfatul nostru şi sfI, solicite un 
e. răspuns din partea nOa:3Îl'a 
ra Iii chestiunea ce îl preo· 

eupil.. 
in 

Declarăm cu toată mode-
lUa. necesara că suntem mân
,iri de a putea constata. efi, 

:e· m l'eprezentant al patUl'ei 
:urale, dă pt'O lJă de atâ,ta 

Id, ocuitate tn concluzii Qi de 
lUI '>/ 

:01 aţ~ta interes pentru o chestie 
ta· C~ ne obişnuisem sa pasio-
lşii neze numai cercurile intelec
lre iuale şi politice. 
l<l' 

In Admiţând Insa conclnzia 
rI,. finala a "Sinuciderei morale" 
:arl noi nu vom neglija sa amintim 
ilI- :Ţămnului ardelean" şi tutu-

1 

,~a , 
~ti.. lor semenilor SăI, că în toate 
Ira. lucrurile există o consolare 
tu· ~[ca aIătUl'ea de scoaterea 
,(re definitiva din viaţa politiCă, 

pedeapsa grea pentru un om 
tu' 
alţ, care a facut politică toată 

Ylaţa, exi~ta şi o mângaere 
_ ~i anume viaţa privata şi fa

miliară, ,U 

RltU om politic, copi!ttrOH ',' Cafellenua Cornul 
tu pl'Ocedee si concepţii imo- "- Eclllpa Brezeanu ŞI To- 'A " 
rai ca, lnţele~el'e fi p~liticei. n.eallu .artişti ai te.atrului ,ua- 'aIlătoru~ul" e (le~chbă DLl-
omul 8e0:3 din, viaţa .. publica, I ţlO:JaI dlll ~~CU1'eştl plecaţi in mineca. pana. dhJllII~at3. 
adeciî omul tOl'ţat sa renunţe !Ul l1:u of1Cml v~ da tn Ar~d I x Dr, P. Robescu, director de 
la glorie şi la mlll'il'i, poa,te i in zilele de 19 Şi ,?~l IamI~l'le, spit:!l, ordint'a:dl. l.iloi~ dela ~-9 şi 
devetli bun tatit de fa,miHe, I două repl'ezentaţu In carI se 2-4, în Bulev. RegIM. Mana 24" 

soţ Irepl'oşabl Şi cetăţean lZO- <OI, «~. •• ,:;'" 
, '1 . '1 ,·u l't'C'" Palatul Neuman, 

lat de via-ţa publică, dar vin- Avarul tr.agl ~om,edle tn 5 ... . , .. ....... ....... ..... -
decat de hoala ambiţrei şi I acte de ,Mohere Ş~ Dale car- Nu Iăsat,i copii singuri 
preocupa.t llUIlHti de gO::lpodâ- 1 navalulu~, com~dle bufă de 
rin, lui. I mOl:avurl în treI acte de ca- acasă. 

D x d ţ. l·t' I l'agH.t1e. aC.lI o e UCIi lC'l pa I !Că 'Irl t ' ",,' Vineri după. masă, din negligenţa 
. tII.' It ,.., . 1 ",.>1 e ele sa gMeSc Spt e "an· 

gr'cşl (~ŞI o cu url.. SOCIa a ". părinţilor, o copiliţă. de trei ani, ora 
. 1 tII. l' t.... zare la Llbl'ăr18 <hecozană. ~ă. incendieze locuinţa părinţilor sXj mco t1l p ec {to, corn Bna tit CU ~ 

ambiţie copilărească, au hlat - De curând a luat fiinţă tn I ~i să. cadi. însui\li jertfă focului. 

t ' t tiI' , .. t Elveţia o vasUl, organizaţie inter-! Intr'o 10cuiuţ11 la. etaj din strada 
PUHl ·It ac ua u tll pl'll1l llmHS I'll, I Bră.tianu nr. 3, pă.rinţii 1a..aseră. sl'n-
d 

... d' naţională cu scopul de a protegui 
e O ZI, ' e a mal apărt~t\ în copilăria. 1 gură a~asă copiliţa de trei ani. 

arena publiciî, I\ceasta llli ln- Până. în prezent au aderat la CopLllţa atrasă la focul cuptoru-
seamnă dt noi, ea şi " T&ra- aceaslă. asociaţie Elveţia, Suedia şi lui a început să. se joace cu jă,ra-
nul al'delean" nu avem tot Grecia. .. tecul din cuptor aruncându-I pe co· 

voarel e riia case, care luaserA foc in 
dreptul să privim cu simpatie - Guvernul sârb a intervenit, curând. 
pe politicianul cat'O a greşit, pe lân~ă. guvern~l nostru să. nu- Fumul ce se produse ameţi co. 
ocupându-se de pomicultUl'a·1 mească. o .~ele~aţ(,e. care,. împreună pilit,.a, .. i astfel focul a fost observat 

• ~ c,' .' cu de!egaţu sarbl, Mă dIscute în Y 
cultlvaud verdeţUl'lle. lmpl!- cursul lunei Ianuarie 1922, intr'o 10- deabia de tredl.tori de pe stradi., 
nind, adică tn mod delicat, calitate ce \'a fi aleasă de ambele când fumul răsbi prin geamuri spre 

stradă, 
acea delicată paginne, căreia, părţi. urm.ăto~rele ch~s.tiu~i :. Administratorul edificiului, d. dr. 
francezu1 ti spune . planter ses Organl7.aţla serVICiulUI de IflS- I. Vaid3, ce se afla chiar în edificiu 
Choux" misiunea 'fa mUiară şi s{lecţi e in n~vjgaţja..tlu"jală. şi re- in urma al armei ce l>e d~duse de 

, glmul duratei muncII pe baza con-
cazamer!t 3 tutuior acelora venţiei de la Washington. mulţ,imea a1{lomerală. in stradă.. in· 

" "'t t 1 b' t cearcă. să între in locuint.a, de unde 
cun s au ara.(1 saI peu ,1'U o _ Ora,ul Seghedin a inaintat eşea fumul, dar ufa era > închisă. cu 
activitate de un ordin mai guvernului o cerere, ca sl facă. de- cheia. 
înalt, .mersuri pe lângl ambasadori ca I Administratorul edificiului cu aju-

Iata raspunsul nostru şi Se rbia să evacueze teritoriul de I torul funcţionarilor dela societalea 
credem cA ,,rraranuI al'delean" v,re-o 15.000 klm. ,pătraţi, ce apar- \ Forum. instalată, tn acela, edificiu 

ţlUe de Seghe.,d,n, .. care fusese I deschiserii. cu fort 1. Un funcţionar 
are să se declare multumit \" oJat:1, evacuat ~t apoI Hlr,ocr.:pat de dela Forum intril. tu camel" ~i 

• .....,.,* •• , .. 
Constn,tarea ~lllchetei În 

chestia incendiului dela. 
gu.l·a de NoreI. 

Ancheta Incepută pentru stabilirea 
cauzelor incendiului care a distrus 
gara de Nard s·au terminat, 

S'a sta bi lit cA focul, care a izbuc· 
nit în podul clădirei nu a provenit 
nici de la un scurt circuit nici dela 
vre'o sobă.. 

Sunt bănueli cl focul a fost pus 
de oarece el a isbucnit simultan in 
mai multe părţi deodată. 

Stn,tutul de organizare a 
bisericei "Va fi trImis con .. 

gresului dJn Sibiu. 

Comisiunea de 15, hsiircinati cu 
elaborarea proiectului de lege al u
nificării, ~i·a termillat zilele acestei 
lucră.rile, hotărtwd ca o comi~iune 

restl'ansă să tntrodud~ modificările şi 

dezideratele cerute cu 'prilejul Con
stituantei. 

Dupii aceasta, statutul va fi tri
mis congresului naţional bisericesc 
din Ardeal, spre a fi discutat. 

Numai după ce autorităţile bise
riceşti din Ardeal îşi vor da avizul, 
COIDlsiunea de 15 va da formă defi
nivi:i. statutului de organit are a bi-
seri cei. 

sii.rbi. sal"l astfel fetiţa din mijlocul fJacă-
- Direcţia Keneralif. a vă.milor rilor, 

a interveni. pe lângA direcţia gene- Sosind [n curând pompierii şi ar-
rală a c, f. r. să studieze construirea g~nele poliţiei, focul a fost înldui\lit 
unei gAri mari comune româno-un- ~nd. inainte de a lua proporţii mai 
gare la punctul vamal şi de fron- mari. 
tieră din staţia Curtici intru cât ac- Impotriva pă.rinţilor neglijenţi se 
tualul local al glrei e Ctt desă.'o·âr· I va porni acţiunea penală. 
~ire i fI S U fi ci e n t. 

- D, Bralus Haneş actualmente -"".- ... 
...,., tt ., . 

inspector al artelor a fost ina- C I IOb d 
intat director al artelor din Transil- ursu 1 ar e seara. 
vama, 

- Se pune in vederea ofiţerilor 
invalizl cari vor să. beneficieze de 
disp, art, 85 din Legea agrarA (ve~ 
chi ul regat) să se adrese7.e comite
tu 1 ui de ocol respectiv, spre a fi in
scri~i tn tablourile de impr:prietărire 
al Comunei unde doresc Elii. ia pă
mânt, Aceasta îll conf. cu art. 182 
din regulamentul legii. 

- Directia generală. a vămilor a 
comunicat· oficiilor vama.le că. unii 
negustori exportatori din Statele 
Unite penlru România, ca să se sus
tragă. dela plata taxelor cO<lslIlare, 
autentifică documentele la diferite 
autorităţi americane. în loc să le 
vizeze la oficiile consulare româneşti 
din Statele Unite. 

Oficiile vamale au primit ordin 
să nu ia in consideraţie documente
le de export, decât dacă. vor purta 
autentificarea oficiilor noastre consu
lare de peste Ocean. 

- Cadou de Crăciun. Portrete, 
oleografe execuţie artistică In atelie· 
rul Geza Nagy, Arad Bul. Reg. Ma
ria Nr. 22 vis a vis cu casa judeţu-

Programul săptămânal. 
LWli. - Limba română. L 

(Cursul fUflc~ionarilor) Participiul pre
zent. Cetire. Prof. dnÎi Ioachim Da· 
biciu, Traian Magar. - Limba ro
mână. II. (Cursul funcţionarilor), Lu~ 
crări în scris. Lecturi. ProL 
d, Lazar Roşculeţ. - Limba fran
ceză l. • Le bon eleve « Cetire. Tra· 
duct're, Prof. dna Lucia V. Ba
bescu, 

Marti. - Limha română: (Curs 
public). 'Participiu' prezent. Cetire. 
Prof, d. Lazăr Rcşculeţ. - Limba 
franceză. Causerie litteraire. Peoi. 
d. Jean Decamp. 

MeJ'curi. - Limba franceză.. 1. 
COl1vorsatioll. Prof. dna Lucia V. Ba
bescu. 

.Joi. - Li m ba română 1. (Cursul 
fUIlcţionarilor). Participiul trecut, Ce
tire. Cuuversare, Praf, duii Ioachim 
Dabiciu, TraIan Mager. - Algebră 
Fracţii aigebrice. Prof. d, IOD Du
mitriu. 

Vacanţa cursului 6-23 lallU' 

arie. 
lui. lu orele de searil. la comandă se \ _____________ _ 
fac fotografieri la lumină electrică. I Red. responsabil: Laurenţiu Luca 

~ Magazin de Haine IosifMuzsayArad Vis-a-vis cu Teatrul 
498 Oră~enesc. 



Teatrul Orăsenese .. •• 
Bepertorul săptămânal. 

Dnminecă: in mat.ineu: Bocacelo. 
Seara; Valsnl de Adio. 
Luni: 'farevlel. (Abon. B.) aici prima. oarl. 
Marţi: Ţarevici. (Abon. C.) 
Mierc1lri «Faust. (Aboa. A.) cu concur~ul lui 

Tyron St. 
Joi: Vahml de Adio. (Abon. B.) 
Vineri: 

Seara: 

111 matiueu. Xllznrul albastru cu 
cOncursul lui Andrei Lăszio. 
Faelllrnl (Aboll. C.) cu concur,;ul 
D şuarei Lili Poor şi Dr. Eugen J oa· 
novici. 

Sâmbătă.: In matineu. Lordul mic. reprezen
taţie pe litru junime. 

Seara: Fachirul. (Abon. A) cu concursul 
D~~oa.rei LUi Poor şi Dr. Eugen Joa.
Doviei. 

Dnmineci: In matineu. Daosul cu noroc. 
Seata; Pove1ftiJe lui Uoer.ann. (Ah. B.) 

'fa'l'evieiul o noutat.e a. "Teatrului Ma-' 
ghiar" din Budapesta, drama renumitei scriitoare 
Gabrit:>lla. Zapolska, care a. incetat din viaţă. in 
săptămâna trecută - se va rt>prezenta Luni în 
Tt'atrul ori~ăneso din Arad. 

Unicul rol de femeie lu premiera acestei 
piesă il va juca dra. Miţi Magori, iar la a doua 
repre!tentaţie dra Gizi Keleti. ~a.i au roluri Me· 
szaros, Darvas, Kallos, Mihai Aes etc. 

GAZETA AR,.\DUI"UI 

A. 1I0llit din IlOU UD Tagon de 

Ceapă proaspătă 
de ehi- 6 L · Y"lnde F" h logram: el lSC er 
Piatll Catedralei No. 7. 681 

... . ., .-:-

1 Ianuarie 1922, 
..... 

Secretariatul Josăsel. , 

No. 1669-1921. 

Publicatiune . , 
L~ 8ecretariatu~ cercnal ~in J osişel, ptl~ 

de Bcrletor a devenit vacant prm deois. Primir I ca~tă .un scrietor cun~seând limba .roll1ân~ 
, sens ŞI verbal - eu puţma praxa admmistrati 
! Salariul a(~e8tni post e 3uU lei fix lunar 
" cuinţa, lumina. şi încăhdt. Iut.rt'g venitul a bi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ . te:or de vite şi după diligenţa doveditoare van 

D · 1 · L t8 Bulevardul Regina , beneficia d(~ vellituri. eSH crui IlSZ Ig Maria No. 14 .• ; Petiţiile se vor f.dresa f-lec1'stariatulul JO~j 
; 680 Primiria J ofili'IlJ. 

-
:Mare asortiment de trico(aj, paltcBue, 
IIventare, mânuş. şi ciorapi. 601 

---- - I ,...--#----------------.1 
.In atenţiullea negustol'Îlor - A so'!it negoţ de Viena precum bumbac de te~ut 
aţă. negru·ro:;; şi ana~lrl1. Mal'tl magazie de 'trica!' 

lllilBCU BOT A I Fleiszi~~;·i;~:.sehfeld 
I Bulevardul Regele Ferdinand I. No. 2. vis-a· vis o 

Ghete bărbătf'ştî şi femeieşti prima moara Szechenyi. 
calitate lei 300 .••• Pălării ieftine. ' :------------------..... 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. Ho. 2. 

~~---~---._A _____ _ 
Se atrage atenţiunea! 
publicului asupra oasei 

Revesz ,i Reisz 
Bulevardul Regele Ferdinand 1. No. 9. 

Artic1i de Textile şi mare 
depozit de aţa, de ţesut. 

PNEO Aduo la ounoştinţă On. public d 
~ am înfiinţat în Arad un alelier~ 

A.RDEAL V17LCA.NIZA1 
Efcptuesc reparări ori cât de complicate ce apar:i : 
acestui ram indUBtrial. Iaoob Steiner str. Graniţei No<1 

~------------------"",------------~, 
Lemne de toc - Cărbun 

Cu vag-onul se aflii. cu pre~ 
moderat seoţia de mărfuri 

Maximilian Konlg str. Bucur )0.1 
'l'olefoll No. 63. 

00<><><><><><><><><><>0<>00(:>0 -----------------_ 
oocccoooocooocoooooooooooo : 

- -Il.. -BItiIii.a.. - - _ 

CINEMATOGRAFE. Levai şi Szigeti 
407 .t3 Vll'~" 

\,0 ~-( 
IBal 'nfJo\'+ ..... ~.. (rit ,i Co. za.. 

Grădină plăcerilQr, dra.mă in 4 acte, fn "A pollou I 
in 1, 2, 3 Ianuarie. O istOri'l din viaţa oameni
lor "iluştri". Tinera LiaDe duce o viaţă naclpită 
lângă mătuşi-sa, care vrea si o mă.rită după un 
văr al .ei maLta dânstă. Liana insă aşteapă după 
idealul ei din pruncie după Morri~, care a deve< 
nit am vertit prin studiile sale de .. pre literatură 
şi arte. Chiar când vârul încerea să. O convingă 
să-i fie soţie, sosp~to Morris cu fratele ei Lf'on. 
Incurând se face căsutol'ia şi p!ea.că în capitală, 
unde se !ltabilesc. In mijlocul plăcerilor din oraş 
bărbatul îşi pierde voia de lucru ?i se cnfuntă 
1n datorii, de cari nu poate scăpa U1ci când avea 
să câştiga 1000UO franci pentru studiul său "Gră~ 
dintl plăcerilor" căci un cămătar pe el îl mâna 
la disperare şi sinucidere, iar pe Liane la jertfi. 
rea. onoarei sale. 

I Vis-a-vJs de J n t rar eal a Te a t r 11 

ReoumandA. magazinul Line şi abundant 80rtat cu 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 1, 2, 3 Ianuarie 1922 

Duminecă., Luni, Marţi 

Serie italian!!.. 

In 30, 1$1 Decemvrie 
>;Ii 1 Ianuarie 192&. 

Vineri Sâmblltll Dumineoâ j 

Samson şi hoaţă I 
Grădină plăcerilor. atleţilor I 

Drama. în 4 acte. Dramă. senzaţională In 5 ! 
Prim aotor: P. Menichelli ... acte. 1 

frumseţ.e italienă.. .'" Prim actor: Samson. 

l\'IICA PUBLICITATE. 
IntreprilJd~re pentru tăiatul lemnelor cu moto

rul Bulev. Reg . .b~erdinand No_ 3. Podina. 

De vânzare cov'oal'e persiane Braull, 
Graniţf\i 6-7. 

strada 
685 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri iet"tine. 

---».F~"'V __ • ~ .... r·""""""", ~~ · - - _.S" _ - -. 
~ Au oo_it "ele ... 1 noi ,1 moderne ~ 

• paltoanel,toamnă,deiarnă, ~ 
~ haine bărbăte,ti ,i pentru copii ~ 
~ Cla8ă separată de măsurat , 

• SZANTO şi COMlOS ARAD, • 
~ Piaţa Avram laneu No. 22. , 
, 381 Edifioiul Teatrului. , 

• ~&- .... - - iQi#L .... - ~. 
~~ ..... ==--... 
()OX I.entrll GAZ 
prima calitate de 

Încălzit 

8 8 
,i pentru 11 zi ne 
eu motoare Cu va, 
gonul şi în detail 

8 8 
Fabrica 

tie ;;az (lin ARi'-D 
stlllotla (Jorabiei 3. 

TELEFON N'o. 25. 
e= =g=p-- , --

,,~Ierkllr" dev::::~i~te "BernIUnn, 
calitate din timp de paoe în toate culorile iar să alei 
vânzare în celea. mai mari magazii. 

ooocooooccoooooooooooocooa ' 

In atentiunea ~" , 

cumpără1orilorde mobile 
Mobile pentru. prânzitor si dormitor se pot 
cnmpi!.ra ieftin în depozitul' de mobile WiegalJo 
fald, Arad, Str. Eminescn (Deak lferenc) Nr: 4tJ 

I Pentru indj)iecURÎERat sern~ 
Intreprindem sub raspundere pe 

te:it?riul României: v izal'c de paşapoarte, aducem ~ 
tnmltem bani, hârtii de valoare, cambii şi scrisori p 
der?ase do afaceri. incas1im pretensiuni, mi,Jlocim el 
pedlarea de trallsporturi pe calea ferată l·e.olv'Lm ~.' 
şi ce încredinţări, prompt şi momentan, în cazuri u:· 
gente prin CURI.~R pe lîtngă preţ moderat. \;: 

SZANTO ~i CO St~. General Grigorescu rT~' 
., • baJdl·u.) 3 .••• Telefon 1l!. -

Ludovic Losonczy Ara~ 
Giuvaergiu si Ceasornlear .• Plata Avram Iancu N!l 

I Mare asortimeDt de varlghete de logodnă, oroloa91 il 
buzunar 81 de perete argintarII. Cumpără aur penlrU III 
452 pre\url uroate. 
-~~ ___ ~~ _______ a~ 

JIAGA.ZINUL DE CA.RBU~ 

KNEFFEL 
Bnlev. Re~ele FerdinaDd 1. 2. 

carbuni de călcat~ lemne mărunte OI 

eate, carbuni în bucăt prima caUtat 
In Arad tran~port la domiciliu. 566 -

Publicati in 

"GAZETA ARADULUI -' -1 iRografia L. Rethy şi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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