
exemllIBJ"ul. Cenzurat: v. Diirlea 

1. - No. 135 Joi 15 Decemvrie 1921 

li· 

ta 
d~ 

ZIAR COTIDIAN NATIO~AL INDEPENDENT. TELEFON: 833. 

tia l,1 administraţia: Bul. Bel;'lna Maria 21. - A.bonamentul pe 1 an L. =00, pe 1/., de an I~. 100, pe 3 luni L. 60 

Situatia politică. nirea la putel'e a liberalilor ar Serata dansantă a 
ti intronarea I'azboiului civil, ofiterilor. 
astfel cum a declarat d, Gri-

fi- ~tirile sosite din Bucureşti' cari au venit în conflict cu gorovici in Senat, iar toate Sâm bAM, ' 17 corent va a
~! in ti. anunţa. demisia guvernul, nu angajazl\. tn nici celelalte partide la un loc, nu ve" loc in snlounele prefec

cabinet a dlor Tache 10- un mod tntregul guvern şi nu ar putea forma un gnvern din turII judetului o Merlltă dllD
, ministru de externe şi poate sa determine retragerea cauza puterilor 101' modeste şi snnta organizată de corpul 

aceea. a dlui ministru de acefltuia. ~atlU'al al' fi fost din cauza I'a.porturilol" rluşmă- ofiţeresc din gnrnizolilla 
IJlI ,Antonescu.. deoi ca guvernul 89. procedeze noa se ce exist~ intre ele. Arnd. 
il, Demisia dlui Antonescu, nu la o remaniere, foarte posibila. Evidenţa da)', logica şi ba- (ele mai serioase pre~ă-
10- !~cut de cAt să urmeze pe in împrejuriLrile de azi. nul simţ spnn ca cel puţin tn tiri au fost fa.cute pentru o t a dlui Tache Ionescu, Admiţând cazul ca d. Tacbe tmprejural'ile poHtice actuale~ eât mal bUIl&. reuşitA a se· 
ă~ retr'agerea din cabinet a Ionescu şi-a lua t sarcina să. for~ nici o grupare nu poate sa. rtltei. 

din urma, dupa câte meze un nou guvern şi că soluţioneze cl'Îza politică şi ca 111 numele corpului ofl-
~firl1t&. şi dupa câte se pot Suveranul ar fi admis aceasta, în cele din urma ar trebui să ţm'esc 111 gn,rnizou uel, illtl'n 

a fost ca.uzată de f~p- tl'ebue să ajungem la conclu- se recUl'gă tot la Partidul po- cât ar fi prea multe hul-
eli guvernul a primit cu zia Că odată expirate cele trei porului. tnţli de fa.eut iudhidual, 
acţie reintrarea ţarănişti- zile ceru~e de fostul ministru CM priveşte guvernul de ilnltăm pe aceasta Cade, la 

In parlament, de şi tnca de externe, acesta din urma concentrare acesta ca şi altă- serbarea oflţ4>rilor pe tuate 
mulra vreme exi::'~tau deo- va fi nevoit sa spuie Suvel'B- data Dll poate twea nici o familIIle româneşti din Arlld 

evidente de vedere tn- llului ca, tn ciuda demersuri- şansa astfel cum stau lucrurile şi din imprejuri rlll. 
partidul ţăranist şi Intre lor sale DU a putut sa gă- azi. Il~ ... till U I acestll. tolerboreaa. 

Tliche Ionescu. seasca numărUl de persoane Se aşteaptă llat· o preci-, de samb.~ta. va fi prima, 
Faţ(l cu demisiile celor doi necesar, pentru distribuirea. zare a situaţiei tnţelegând I data de catre oflţ .. r~ şi to--

ai Tronului .d. preşe- portofoliilor. prin precizat'e o ~odalitate po- Il tul fitCe să se cre.,da ea. eli. 
de consiliu a expus Su- Atuncea • chestiunea Cl'izei sibilă şi acceptabilă de natură ~ !!..!~~~ UU •• ~PP~! .Mne:!~:... 
lui noua situaţiune po- de guvern 8 ar pune din nou sa se ţie seamă de faptul că • •. • • 

cum şi modalitaţile gra- şi în cele din urmă sarcina: al' fi cea mai mare nenorocire Declaraţnle de ImpOZIt. 
cÎil'Ora s'ar putea ga.si 1'e- formiu'ii guvernului ar trebui pentru ţarii. să se faca, din 1· Azi, 15 Decemvrie expiră. terme· 

acestei uoui lntorsMuri sa revină tot partidului ce se lunA, In luna, Doui guvernet I n~l fixat .pentr~ depunerea de~lara-
hnprejurarilor politice, gaseşte la putere. ; fără pute['e de rezistenţa şi 1 ţiJlor ~e impozlt de că.~r~. acel 10-
Pl\,n9. 1n momentul când Bcri- MaJ'oritMile cât şi membrii· făra de nici o influenţă asupra cult~r~~ la a căror domICIliu au fost . ~ . I \' , comtsnle de evaluare ~ocattvi, 

aceste rânduri nu avem actualulUI cabmet au declal'at maselor popuhU'e. După informaţiu~ile ce le avem 

O ştire precisă referitor limpede că re!'llZă să dea con- , ... _. .... . .,.. _ ..... cu . toată amânarea de 15 zile. ce. s'a 
ICS, • hotiJ.n1.l'ile luate şi la modul cursul lor dlm Tache Ionescu. . mal acordat după 1 Dect'mvne, cea 

e privită situa.ţia de Su- Ţăl'aniştii la rândul lor nu' Pentru cele treizeci mai. mare parte din populaţia ora· 
leran. • , . • şulm nu a depus până. acum decla-

pot să dea Ulm un aJutor dlu: de eleve raţiile de impozit la perct'plO.".t. 
Unele ştiri sosite (Un Capi- Tache Ionescu de oarece el I · v'/ Din circumscripţIa întâ a de im-
anunţă, tn adevar, că M. constituesc una din cauzele re- Pl'imim urmMoarele: pozi~.are au 4epus până. acum 8500 

. Regele ar fi Insarcinat pe tragerii fostului ministru de D' ţ' 1 . 1 contribuabili, iar din circumscnvţia , ,.. . I (rec lUnea şco a el norma e a doua 8700 adecll. tII total 17.200 
ministru de externe cu externe; naţl?~ah~tl1 ardelem de fete, aduce cele mai vii contnbuabili.' 

noului cabinet. a~ pun~ condiţIUnI nea.cc~pta~ mulţnmiri direcţiunii Institutu- După calcuU,rile oficiale n'au de-
Chiar dacă aceasta ştire blle. prm fa.ptul. că ar :VOI sA lui de credit "Victoria II> pentru pus incă. ~edaraţii de. impozit a· 
exactă din deducţiile ce profIte de ocazIe; puterIle par- genet'oasa donaţie de 500 lei proape,30 mII coutnbu:tblh. 
m nevoiţi să tragem din tidului dlui Iorga şi acela. al 1'6 ta. 1 I l' ·t d .. Avalldu se tn vedere mURca e-, ... . . ",cu e eve OI' lpSl e e mlJ- normă. ce revine perceptoratului în 

:ofaţişarea generală a situaţiei Bucovmel ar fI prea mICI pen~ loace din această şcoală. urma ~umărului mare a cOlltribu~bi. 
)Olitice rezultA. ca in nici un tru a s.e forma un cabinet, iar .. lilor, as~fel perceplOralul va primi şi 
:nod d. Tache Ionescu nu al' legatul"lle în care d. rrache 10- In numele celor 30 e- după. 15 Decemvrie până la 31 De· 
~utea să duca la bun ·rezultat nescu se găseşte cu marghi- leve li!)site de Cărţi şi cele ~emvne.. declaraţiile contrib~abi-
sarciua ce 8e pretinde ca !:li-ar lomanÎ;;;t.ii şi cu liberalii fac 1 I lIior can până. acum au intârzlat a 

y y neemla,re, (C u. 10,(',0" 1 li. nor- f d t A 
fi luat fată de Coroană, l'ela- imposibilă ori ce apropiere de '>ţ ac~ epunerea aces ora, ceasta con-, ~ . maia, 3duCt~m cele mai ciH- ceslune se face dm partea percepto-
Îl\' la formarea noului gu- aceştIa, duroa:~e mUlţumit" tutUI'OI" raluluÎ iusA. numai intru cât nu se 
i"ern, Odată lnvederată imposibi- persollilelor cad s'nu gra- va constata că comisiunile de eva-

De aceea credem nemel'it litatea formării unui guvern bit. ~ă le vina in njutor cu !u~re. n'au fo~t pâna acum~ !a do-
spre orientarea cititorilor sa Ttlocbe Ionescu trebueşle să ne " generozitate, mlClllU~ c.ontn~tHbIIUIUI illtarZlat. 
~rocedi':l.m la un Axamen amă- gândim la. modalitătjje celelalte : uttttll. Contn.buab!lll, a!>upra. cirora. se 

'-1 •• •• v. I D 1 re c. ţ, i un e 3. va dovedi că au illtâ-rzlat termmul 
nunţit şi atent al situaţiei. ale .formăl11 Vl1toru~Ul guvern. din vina lor proprie. vor fi pedepsiţi 

Demh!ia. celor doi miniştri, Na.ţlUnea este convlllsA Că ve- conform legii. 
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Statutul Dunărei. Hărnâne de aci înainte ca forţa 

de expansiune a poporului nostru sa 
con!-tituill.scă org:mizaţii puternice 
~ari sub steagul naţional să. se bu
cure de libertatea de navigaVe n 
Dunării nn numai in apele noastre, 
dar de la punctul ,el mai depărtat 

din apus pli.nă la Marea Neagră du
când odata cu tricolorul românesc 
dovada muncii naţionale şi irnpullând 
respectul care se cuvine unui popor 
conştient de marea lui misiune f. 

Moartea sfud entului 
R. Dumetrescu. 

Expunerea de motive din proectul , 
de lege al ~tatutului Dunărei cup
rinde următoarele: 

Tractatul dela Versailles a fixat 
doar principiile după cari trebuia si 
se alcatuiască. statutul definitiv al 
Dunării. Intre" aCt<!>te principii fireşte 
a fost ŞI desllluprea drepturilor.mon
struoa!ie pe cari trlclatul din Berlin 
le dăduse Al.Istro-Ungariei la Portii~ 
de fer, un adevărat abuz de forăţ 
caracteristic al vremurilor de atunci. 

Rămâ.uea deci ~ă se inl rUllească 
delegaţll di ferilelor ţări ca :-ă. alcă' 
luiască statutul definitiv al Duni
ru. 

In chip firesc două. tendinţe aveau 
s~ se. manifesteze tn cursul lungi lor I 
dlSCUţ1U III , lat acordul nu putea să ! 
ia-A. decât din armonizarea acestar i 
două tendillţe, I 

La ~oJlferjnţ& Dunării deci, cu ' 
cea mal deplină bUIlii. credinţă şi în 
atmo!>~era celei mai prieteneşti diS
CUţlUlll, avea si se produca ciocni
rea firească. Intre delegaţii statelor 
neriverane, carj aveau sA. propună 
soluţiile pe cari dtlnşii le credeau 
n:ai .. potrivite .cu interesele naviga
ţlunll, fări a ţlOe socoteallL de jigni
rea ce aceste soluţiulli puteau .să a, 
ducă d~.epturilor statelor riveraue şi 
delegaţII t!tate-Ior nveraue cari aveau 
să apere inainte de toate atributde 
suveranilftţii statelor lor cu fireasca 
lor repercusiune asupra Interese,or 
speciale ale statelor lor. 
Aşa s'au petrecut lucrurile. 

Cum au fost apărate interesale 
României. 

România, ale cărei interese au fost 
81(lade bine aparate de către dele
gaţii ei, în pnma sesiune de Cal re 
d. Toma Stelian, care a binevoit să. 
dea concursul ~tiill~~i ,i autorităţii 
sale j tn a doua sc!>iune de către d. 
C. Conrzescu, delegatul României in 
eomi!>ia europeană, a mers mâna in 
miu A. CIl s1atele riveran., cari ne 
sunt şi aliate, cu Cehoslovacia ,i Cll 

regatul sârb dor, croaţilor ,i slove
nilor. cu cari ne învt!cinăm pe una 
din pArt,ile cele mai interesante din 
curs~l Dunării. Di.mpotrivă, reprezen
tauţn statelor nenver:l.Ile au venit la 
ConferintA cu concepţii, cari după 
părerea noastră. sacrificau prea mult 
din drepturile noastre şuverane fără 
ca acesle sacrlllcii sii. fi fost illd,S
pen~abi!e p.entru asigurarea liberlăţii 
navlgaţlUlllJ. 

Câod se va publica , Cartea 
Ver~ec se va vedea ce muncă coor
donată. . ~i inteiig~ntll. au pus repre
zentanţII StatulUI romail, atât cei dela 
centru cât şi cei dela Conferinţă. ca / , 
să faci să triumfe pUllctul de ve
dere al României, firă a slăbi 
legătura dintre noi ,i marii noştri 
ahaţi. 

. Discuţia a fost lungă şi de multe 
on grea. Trebue sa reculloastem ca 
am aflat la marii n0l;ltri aliaţi neri
verani o dorinţă. sinceră de a gA-;j 
In fiecare caz soluţiulli cari să con 
vină situaţiunii Româ.ni~i. Acestei 
dorinţe datorim ci toate punctele 
n.oastre de v.eder~ . ~u fost primite, 
ŞI cA statulUl definitiV al Dunării a 
ieşit din lungile şi grelele deliberări 
ale Conferinţei dela Paris, răspunde 
pe d'antregul dorinţelor şi intereselor 
noastre. 

Din .Cartea Verde. Se va vedea 
mijloacele pe cari le-a întrebuinţat 
guvernul româll ca să ajungii. Ia 
acest fericit rezultat. 

In tr~.~~ri ~elle,rale se poate spune 
că Romania s a tinut stri CI pe tere
nul tractateior şi al principiilor.-· 
.. Nui am pri~it drept lucru defi'j 

1l1!IV cele !itabihte prin tractatul d n 
Versaille!i aşa că comisiunea euro- ~ •• __ ..... _ • ..,,_ ............ _ ..... "" ...... ".. .. __ ... ".. ... 
peanii. a. rămas in fiinţă. cu toate f 
preroj{allv .. le pe cari le avusese ina· 
inte de nlzboi. . I 

Conventiunea relativă la , 
Unirea Basarabiei. Este bine insă să. se observe că J 

pe tie oparte stiputaţiile tractatului I 
din Londra dela 1883 pe care [~o. I . In Parlament s'a depus pentru 
mâ'lia nu l-a recunoscut nici odată. • ratIficare convellţiullell incheiarA. Ia 
au fost şi acum definitiv inlăturate' Paris la 28 Octomvrie 1920 Între 
~i că de unde înainte de rii,zhoi co: marile Puteri şi România, prin care 
misiunea europeanii. se compunea din se recunoaşte definitiva unire a Ba-
opt delegaţi, România reprezentând sarabiei la Româ'jia. 
numai o optime de putere, astăzi ea In p~eamhu!ul. convenţiei se spune 
s~ .compune numai din palru, şi cA ci manie Putert recunosc unirea 
nlct un alt STat nu poate fi admiS pe BasarabitÎ pe baza faptului cii. a· 
viito~ i~ Comisiullea europeană fără ceastă unire, justificată din punct de 
comHmţlmântul României, v.edere geografic, etnografic. istoric 

Un al doilea principiu pe care ŞI e~ollomic cât şi pt'in voinţa liber 
noi ne-am bizuit a fost că România exprimată a populatiunei basarabene 
este gata să. consimtă la Dunil.re la este in interesul păcii generale. ' 
orice di!'poziţluuÎ, chiar nstrlctlve Cele 9 arlicoie ale Convellţiei fi
de suve~~n!tate ca:Î s'ar stabili şi pe , xeazl diferite chestiuni nă.scând din 
alte Buvll Internaţionale, la mai mult I UI.:irea Bas.arabiei ca: fixarea graoi
insă nu. Delegaţii României con- ţ~t cu RUSia de dure delegatii pute-
form ce.lor convenite cu g~vernul, rllor semnatare, din partea Rusiei 
au precizat acest punct de vedere luâ,~d parte un delegat al Societăţii 
luând de exemplu . Rinul, ŞI decla- NaţIunilor; obligaţtulH'a României 
rând că ei sunt gata să. primea~("1 d.e a, lua asuprll. şi o parte propor-
pe DUfiăre regimul care se va ţlOllală aferentă Ba!>arabiei, din 
stabili pe Rin, dar nu pot să. ac. datoria publică rusă ~i care va fi 
cepte pe Dunăre derogă.ri can nu, determinată printr'o a!Iă conven
s'ar admite pe Rin. t~une. şi, ill sfârşit obligaţiunea ce 

. Ar f! de prisos sa expun fazele ŞI-O I~U Angiia, Franţa, lIaha şi 
pnn can au trecut lungile discuţiuni. japoOla de a obţine ratificarea 
Kepet: <Cartea Verde. va da toate dit~ partea Rusiei, indatâ. ce va 
lamuririle ~i ţara va putea judeca eXIsta acol" un guvern recunoscut 
drumul prin Care Româ'lia a ajuns la de ele_ 

Aflam cu deoseh~tă parere 
de l'Au, .Incetarea dm viaţa la 
B~cUl'eştl a tânărului R. Du, 
11lltrescu, student tn drept . 
fratele dlui C DumitI'eseu şef: 
vall1ei Al'lid. 

N~fet'icitul tâultr a RUcom. 
b~~t dlU cauza scuriatineit Com. 
phcntft cu angină: 

Defunctul ti. tel'minat uiti. 
t~~ele clase In. liceul I/Moi~ 
NICoariV" din localitate, unde 
atrasese atenţia. profesol'Hor 
pr!1l s.{ll'g~inţt~ şi inteligenţa 
lUI, cat ŞI pnn râvna cu care; 
urmărea toate nevoile ŞCoalei 
şi toate chestiunile refel'itoare 
lft. aceasta. 
" D. Dumitrescu, şeful va. 

mei locale a plecat la Buru. 
reşti pentru a asista la lnmor
miintare I Transmitem fmtelui indu-
rerat şi familiei sincerile noa, 

t stre pareri de I'l1u 
.,.., ". 

Unificarea si Îmbună· 
tătirea salariilor fu ne· 

, tionarilor. 
• 

Directoratul int .... rnelor, după CUll 

se anunţă din Cluj, a primit i,n 
decizia C,,"siliului de milliş1ri r~la. 

I tivă la unific~rea salariilor func~j~ 
narilor din Ardeal şi B'lllat. ill(adra!i I în clas~ de salari zare. In urma ac;. 

. stei urlÎfică.ri salariiie funcţionarilor 
i se vor urca cu 70 la sulă. 

Astfel Jupă Houile norme de sa-
- larizare funcţionarii in clasa a paUl 

forţa ce'şi p: apusese. __ .. _.- __ 

Regirr.ul Porţilor· de-Fier. 
4 w-

Semnalez numai lupta vie pe care 
a~ avut să o dam în chestia regimu
lUI dela Porţile-de Fier. 'l'ractatul diu 
Versailles, d.e~fiinţând prerogative le 
r\u~tro Ung:lflel, a hotărat că. Uit re:" 
gim ~pecial . se ~a stabili la Porţile
d:-Fler. Dlscuttunile in aceaslă pri
Vlllţt au tost lungi şi grele. Formula 
d~:a prima lectură a fost schimbată 
la a doua lectura, Însă. un lucru a 
rămas în totdeauna nt.>clintit din par
tea n~astra cu toate presiunile prie
tent'şlt pentru a fi iIlai transigenţi: 
n'am primit fa Porţile-de. Fier pre
zenţa vre-unui delegat al unui alt 
stat rivaran de cât noi si Serbia. Pe 
ac~astă chestie am precizat că. pre
fenm ruptura COllferiuţei de cât ce
darea. 

. O a.Ită chestiune care a provocat 
d',vergtnţă i Itre noi şi alte : state a
mice a fost chestia sediului Comisiu
nei internaţionale: ni se propunea 
Budapesta. 

O~iecţ,iu~ile noastre au fost inţe
Iese ŞI primite încă din Septemvrie 

Reluarea circulatiei de salarizare, ce primeau pâ,' acu!l. 
, 1800 lei, vor ~ vea în viilor 011 salar 

peste podul dela Borcea. bugetar de 2500 lei lunar, tn c1a'3 
a cinda 2noo lei (pâllă acum 13)0 

Podul dela Boreea fiind g'lta cI a lei), în clasa a şeasa. J 800 lei ("ani 
fost redat circulaţiei cu Incepere aCllma 1050 lei). în clasa a ,I'aptel 
dela 11 Decemvrie. 1350 lei (pânii. aCuma 850 leI), în 

In vederea acestui fapt, Sâmbătă. clasa a opla t 100 lei (!Jâ.IIă acurnt 
seara au plecat din Bucureşti la I 850 lei), 'in c1'lsC!. Il noua 850 lei 
Borcea duH subJirectori generali AI (pâul aeuma 550 lei}, în clasa 2 

Alltoniu şi .G. Văle~nu, insoţiţi de d: I zecea 750 lei (pâ la acuma 450 leiI, 
in~iner R.ăJ\ea~u. dIrectorul Serviciu- I în clasa a unsprezecea 600 lei (pÎi]& 
J~I . Podurtlor ŞI care a condus luc- f acuma 350 lei), 
runle dela Borcea., prtcllm şi un mare Salariile personalului admÎnistrl' 
n~Il~ăr de funcţionari superiori din tiv netncadrat iu clase, precum l' 
mllllsteruJ comunicatiilor şi dela căile sergenţii politiilor se vor urca cu 12i 
ferate. Ia sută.. 

Duminică. după. amiază, a avut loc In senzul deciziei Consiliului dt, 
la Borcea solemnitatea obişnuită în miniştri nouile salarii se vor plin 
asemenea ocaziuni; s'a oficiat un ser- cu data de 1 Decemvrie. 
viciu di ~irt pentru terminarea fericiti 11ldamniz~ţ,i le de scumpete d' 
a lucrlinlor de refacere, 300-400 lei, după cum se anunt& 

vor fi urcate la 61 tO lei lunar. 

Cursul liber de seara. Anuntarea demisiei gu· 
vernurui În Senat. 

19.20. ,S'a admis si,temul propus de Programul săptămânal. 
~101 adlcI\. ace, la. al alternării oraşelor T' l' b Dupii. o tEllegramă a A. T. R, C vot. 41m a româ'iă. (Cursul fUllc- .. 
1lI c~re omlSIU'nea internaţionali îşi tionarilor) 1. Conjugarea IV. Lectură prtmlli de ziarele de seară din loc,· 
va ţll1e şedJllţeJe ei, începând cu Prof. dnii Ioachim D-lbiciu Tr"]'an litate, minislrul instrucţiunei, a, 
Bratlslava. ~t L' b ,~Negule~cu, a adus la cUilO"linţă SI' 

A tf I 
. . age.r. -. Im a română.,. (Cursul Y s e cum a les ,It dl'n dell'ber::rl'le f lIatului t'l jiI~dl'llţa d 11 ţ' d 1"1', ~ uncţlOnanlor) IL Continuare. Lu- . Y" e It ir 1. eroI. 

C.onferillţei din Paris, ~tatutul defl'nJ'- g. uvernulUl " crări în scris. Lectură. Pruf. d. Lazăr . 
tl.val. Dunării impacă îll chl·p arma'- R I Prl'Q~dl'lllele S~ ti' d g" oşcu eţ. _ Algebra. Operaţiuni cu .,. ,l1a u UI, • ''', 
n.lOs ~nteresele navigaţiei cu dreptu. numere algebrice. Prof. d. Ion Du- Coalldă a IJropus suspendarea şedin. 
nie nverallllor. mitriu, ţelor S ... natului pâllă la formarea nw 

-------------~ _ _!,_._c-_ lui guvern. 

GheorgheReiner~:~i1':~~paltoane,blllse,negIiO'eşicostnmeS'r.ElUiuescuhl 
--------,-..:::~--_______ ...:._=:...:=_CIa8ă se tă d il b Edificul Catel1eal

Ul 

para e m surat. 504 Telefon 530. Cornul VâuătoruJU1 . 
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...... 
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INFORMAŢIUNI. 

e TrLlplL V oiculescu, 
,1- JOllca U~U, 8e~lfă) cOllie-
) dhL "Rt>J{eJe" de j:.'lers !III u· v 
: ~: CIti Il u \ et. 
irul - In comuna Kiralyhelml'c o bandă 

de hoţi arrn., ţi a piî.truns la localul 
101., pf'rcl'ptoratului fie stat pentru a fura 

suma de 500 uOU lei, primită pent.ru 
)m;' achitarea salariilor. FUI~cţionllrii au 

isbutil sa se Slrecoare afara, a~a că. 
iucercarea bandiţi lor a t'şuat. Iti· 

'1~i 
,'~ - Comisia pentru afacerile pen-

ld :lÎvllarl! a fUllcţionarilor ord~ului, a 
lor aprot,at 1,1 ş~dll,ţ'\ lÎnu1l alaltăieri 
Ilţa, eera .. a de p';'lIziul] re a consilierului 
~rtl', OIă~ellesc Iuliu Vannay şi a fixat 

suma pt"lIsiuuei vAduvelor fo~ ilor 
tiei funcţionari ai oraşului, Iosif StOica, 
ire' hidor Georgevici. 

- Pe lingă. Ministerul de in· 
teme t,'a format O comisiune de ve

~u· nficare şi lichidare a chestÎunt'i 
or·' fl/slel comisiuni regionale, proveni1i 

din comitetele de aprovizionare 
[Q.' diu judt'ţele ,i oraşele dUl Basa-
)a. rabia. 

i· 

- Comitetul asistenţei sociale a 
fost convocat în ~t'dillţă la Palat 
unde sta dis"utat activilate:t comite
tului, de faţii fiind fi M. Sa Regele. 

le:,' S'a arătat aceea Ce ~'a făcut pentru 
illfrillarea vagabolldajului şi cerş~to
riei şi pentru ocrotirea copiilor şi 
băuânilor. 

~ fi itn - In Capit;,ll a luaI .nţă. ca-
mera de comerţ britanicA, instituţie 

~Ia .. , 
\I'~ ce se afla încă de multA vreme, fn 
~aii stare de proi~ct. Iufilnţarea camerei 

aCt'skia are ca scop dewoltarea le
Cc< 
ilQ! ~l uri lor economice dintre Anglia ,i 

Rl/Ulâula. 

SI' - Un atentat a fost săvârşit la 
LIra Sufia cu bombe, în contra ~t'fului 
:UlI. pdrchelului militar, V!sigratzky. Ace
lhr Ma a scăpat ueatins. 

ai!, _ ~ Universul. anunţă că. s'a 
liu hotălât de autoritAtile sanitare ca 
iqi expe Imelltarea seruiui inventat de 
Iiei doctorul Puţureanu, să. se facă la 

i~ O aueşti, inlru câ~, acolo, există 
I~:' pUlillţs ullor experienţe în mod sa

til,Iăcă.[or. 
I 

eil, - Din Belgrad se anunţă că. 
&[,i guvernul sâ, b a hotă.râ.t deschiderea 

bisericei române din Bitolia. Ordinul 
n. de deschidere ar fi fost isocălit. Te· 
f leJo:ramele sosite ad:!Ugă că. primul 

12i ministru sârb s'ar fi la~at convins in 
cele dlll urmA. de dreptatt'a fep' e

d( zelllă.rilor fă.cute de Ministrul Rom§.· 
an uiei la Belgrad. 

- Prefectura pol;ţiei din locali
d! tate a luat dispoziţii ca toate auto~ 
nţi mubilele ce pă1l!.sesc teritorul Ora. 

şului să fie oprite la b ,riere, iar per
.... soanele din automobile sit fie In 
U. modul cel mai riguros legitimate. 

- Comisiunea pentru fixarea 
Irolltierei din Si!ezia Superioara a 

R, hutărâl că tntreaK3 linie de cale fe
c,' rată Ratibor Glalvitz să. rămâie ger· 

d, man!". 
S'o Primul congres al consilierilor 
sia ~xeculivi rlin industria metalică, con-

Vocat la Leipzig, cere revizuirea ho
eno I~rârilor economice ale tratatului din 
. Versailles, inlocuirea prestat .. iuuilor ti) In' 
o~. numerar prin prestaţiuni in natură, 

amâuarea plăţilor şi ajutor de credite 
,.,. internaţionale, 

1 - Szekely salon de frisură pentru 

j
'ui ~oamnE', manicur, vopseşte şi coniec
. \loneall\ lucrAri de păr, ingrijire de 

nt, faţi. 

--------------------- -------------' 

GAZETA AR.'iIHTLUI 

- In cur&nd va reapere vechea 
revistă ardelenească, , Cosî.nziauH. 

- • Monitorul oficial. dela 9 
Decemvrie publică Re~ulamentul re 
feritor la fabricarea beuturilor spir
tuoase. punerea in vânzare şi COli

trolul în ce priveşte falsificarea beu
turiior spirtuoase ~i a alimente
lor. 

D. dr. Coriolau Pctrearm. În
~pector al muzeelor din Ardeal, a 
pn'zentat ministerului artelor o late· 
rt>sanlA lucrare privitoare la muzeele 
din I\rdeal. 

Lucrarea cuprinde un bogat mate
rial istoric ~i statistic asufJra muzee
lor din Transilvania precum şi valoa
rea ce-o prezintă diferitele obiecte 
de artă. 

Ministerul artelor a hotărât sI.\. 
pub,ice într'un volum aceasli lu-
crare. 

- Pentru studenţii româ.ni cari 
I~i urmeat:i studiile in Elveţia, 
Belgia ,i Anglia miniştrii plenipo
tenţiari ai României din aceste ţări 
au primit sumele necesare pentru 
acordarea schimbului studenţesc, 
schimb care va fi acordat de le· 
gaţiile noastre din Berna, Bruxelles ,i Londra conform instructiunilor 
pri mite dela ministeriile noastre de 
externe şi de finanţe şi cari ,~unt 
cele stabilite de d. Titulescl.1 la 
Paris. 

- Direcţia exportului din mi
nisterul de irldustrie şi comerţ face 
cunoscut că nu rezolvă. nici o ce
rere carA nu are adresa exactă. şi 
compleclă. a petiţi.maruluI. 

Rectifiicări. 
Ori de câte ori tmprejura

riie fac, ca din cauza OI'ei 
târzii la care se lucrează zia~ 
rul nostru, pel'soanele cari au 
scris articolele principale să 
nu poata face corectura a
cestol'8o, articolele In chestiune 
apar cu numerOR8e gl'eşeli 
datorite serviciului de corec
tură. 

Astfel se esplică ca. în nu
meroase rândmi au aparut 
articole conţinând cuvinte scAI
date şt fraze lipsite de In
ţeles. 

Nu mai departe de cât tn 
numărul nostru de eri primul 

, articol Intitulat "Războiul ci
vil", a. apăl'Ut, din cauzele 
expuse mai sus, plin cu erori 
de corectură, conţinând chiar 
chinezării. de care - publicul 
a înţeles-o foarte bine _ au
torii nu pot fi facuţi respon
sabili. 

Astfel a apărut, tn alinia
tul a] 2-1ea, coloana 1. bine 
cuvenita, în loc de "bine cu
noscută" ; teritoriile alipitei, în 
loc de "teritoriile alipite" ~ 
care a facut pulzul euvântării 
reprezentantului Bucovinei, in 
loc de punctul principal al cu-

- Din 12 Decemvrie a. c. 
percepe cire 1 leu de decalitru 
vin ca taxă. de export. Butoaele 
fost scutite de taxe vamale. 

se vântăl'Îi etc.; indiferinţi, în 
de loc de indiferenţi; erizân 6 

au I du-se, în loc de "erijâlldu-se". 

- Sâmbăti s'a inaugurat ser~ 
viciul radioteJegrafic direct - pen
tru serviciul zi:uelor - între staţia 
Marconi ~i Ca'rnarvon. 

- Se vor Infiinta Îrl A rdeal cinci 
noui depozite de tutun. 

- Din cauza viscolelor şi canti· 
tăţilor mari de zăpa.dă ce acopt'rea 
liniile ferate, comunicaţia trenurilor 
a suferit mari întâ.r7.ieri, tn deosebi 
pe tedtorul vechiului regat, unele 
trenuri fiind chiar suspendate. 

După. cum se aunţi Luni a fost 
tnziipezit. Ia Pite~ti trenul Simplon şi 
pentru desfundarea liniei a trebuit să 
se trimită un tren pl~g. 

I - In!'ă-rcinatul italian la Belgrad 
a prezentat gavernului din Belgrad 
un protest energic contra agresiuuei 
oficialităţilor din Spalato. 

Căpitanul italian Carogilo, tntor
Câ'ldu-se din Viena. a fost arest;).t la 
Raab de autorităţile jugoslave. Acest 
nou incident a provocat prote<;liri 
vioiente tn presa italiană. 

- • Monitorul Oficial c din 11 
Decemvrie cor., publică O deciziune 
a Ministerului de ră,boiu relativă. Ia 
organizarea ~i funcţionarea serviciului 
de tracţi une automobilă.. 

Acest serviciu cuprinde un servi
ciu technic de automobile pe lângă 
comandamentul trupelor de comuni
caţie, ca 'organ de direcţie; un regi
ment de tracţiune automobil cu 
garnizoana la Bt1cure~ti, pentru de
servirea autorităţilor militare centrale 
~i trei batalioalle cu tracţiune auto
mobilă. pentru deservirea corpuriior 
de armată. 

x Dr. P. Robescu, director de 
spital, oJin!:':l7.!I. zilnic dela 8-9 ~i 
2-4, tn Bulev. Regina Maria 24, 

~ Palatul Neuman. 

La acestea trebue sa adau
gam şi unele cuvinte supri
mate cu desăvMşil'e din ma
nuscris, ceea ce a contribuit 
la denaturarea articolului. Pen
tru acea8ta. facem cuvenitele 
rectifical'i. 

jIF 4 PA_.. • .......... - .-
Ultima oră. 

B u cur eşti. Membri 
majoritAţii parlamentare au a
firmat hotar'âl'ea lor ferma de 
a nu da nici un SprIjIn unei 
formaţii Tache Ionescu. 

D. Tacbe Ionescu a avut 
intrevederi politice cu diferite 
persoane şi cu diferiţi mem
bri ai partidelor naţional ro
mân şi bucovinean. Infol'maţii 
precise anunţA că lntl'eve 6 

derile acestea nu au dat uiei 
un rezultat. 

• 
B u cur e şti. - In sunul 

majol'ităţilor şi in cercurile 
parlamentare se accentuiază 
din ce in ce convingerea că 
o remaniera minister'ială se 
impune in cadrele partidului 
dela putere. Primu1 ministru 
a fost solicitat de numeroşi 
membri ai parlamentului sa 
primească sa conduci\.. mai 
depal'te interesele ţării in 
nişte momente când ori ce 
altă formaţie apare irealiza
bilă. 

Bucureşti. -- In cer
curil~ politice se critică cu 

I 

asprime ideea. formatii unui 
nou guvern sub prezidenţia 
dlui Tache lonesc u tntru cât 
se pretinde că acesta a ştiut 
dela Început că nu poate sa. 
reunească mitcal' numarul de 
persoane necesar pputm for
marea unui nOl1 cabinet. In 
cazul când d. general A ve
rescu nu ar pl'lOn să prezi
deze un guvern remaniat, se 
dA ca probabila formarea unui 
gu vel'll Coanda. 

*. 
Bucureşti. Un uou 

Consiliu de miniştri au a
VLlt loc in C<l"e K',L eX~tml
Ilat sltLlaţli, IJOI Uică, HJun
gându-se Izl nevuia unei 
remanieri. Se cool'iideră că 
demisi... gu\'ernului, III" 11 
O I)rllllejd ie pentru ţ;trA, În 
lJlolDl~nlele de uzI. 

• 
B u cur e şti. - D. Tache 

Ionescu, nu a putut obţine de 
Ia Palat lnsar'cinarea de a 
forma guvernul, intru cât d~a, 
se prezinta., singur; lipsit de 
ajutorul majoritaţei. 

D. Ion~scu, voe~te In fl'pe
cial să inlature o remaniere 
cu d. Mal'ghiloman, ]a externe, 
socotind un l:5ucces al acestuia 
din urma., ca un vot de 
blam pentru prestigiul SăU 
politic. 

'" 
B u cur e şti. - In cer

curBe politice, demisia dlui 
Tache Ionescu, se interpre
tează ca fiind fOl'ţată de fap
tul ca. dsa numai a vea 
nici un contact cu majori
tăţile. 

... 

Buc ureşti. - Partidul 
naţional romAn se arată dispus, 
să dea concurslll său cu 
prilejul unei remanieri mai 
largi. 

Pe de altă parte se a
nunţa ca d Maniu al' fi ar1Un
ţat oficial că naţionaliştii nu 
se întorc în Parlament. 

B u cur e şti. - Fută de 
nerenşita ,incl,rcărilur fa .. 
cutt~ de d. IonelScu, tdtulI.ţill 

8et'stuhl, UIHll'e Că foarte de
licata. 

D. 1'itulescu li. dechu'ăt 

că se ~olidarilează până I~l 
turnă Cli gn rernul. 

Red. responsabil: Laurenţiu Luca. -. .. _._.GA ____ _ 
Răspândiţi. 

I "Gazeta Aradului·' 
--_ ... _-.------
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T(~a'rlll Orăsenese 
•• 

Bt"pertorul sn.ptămAnal. 

Sâmhătă.: Premieră. Bocaccio (Abon. A.) 
Dnmint'că: Matinl"u Rosa din Stambul. 
Set\ra: Bocaeeio (Abou. B.) 
Luni: BocQceio (Abou. C.) 

]'iindnă. repr('7.pntl.ţia de Yiueri alui Bocaccio 
01n CI'U1Z!I. reprl:'zen ărilOr 1'omâlJeşti s'l\ mUlat, pe 
Sâmbăta, hiletele ;jco,se Vineri să pot schimba 
Sâmbă.tă la. Cassă. 

In vederea. reprezentArii popn1arei operete 
~Boeaecio. de Francisc Souppe, intreg per~o 
nalul d.. cliute. al companiei teatrului face de 
săptămâni dt' zile 1" p .. tiţii sub conducerea. a. 
maÎt'st,ml Pavel G, Jl@,rt şi a rp~isorului Desideriu 
Jakabfty. Piesa aUt'asts. de tualtii. valoare, se va 
juca SâmbăTă, IH!8.ra. (A. B C), rolurile fiind 
dis! ribuite celor mai LnnA forţe ale companiei. 
Vor juc~: Bocdocio - M. Halmos, Fittneha -
M. Z. VaiI Rrly, Sealdra - M. Selmeezy~ Lothe
ringi - Carol Faludi, Lamhertueio - Radu 
lnke, BI>&tt'ice - Lili S"-t"gho, Izabela - Irina 
Zdahit Perollella - Lori Tibor, librar şi, necu
noscut - Iosit Ladiszlay, Leonetto - M. Acs etc. 

Ros& din Stambul. Matineul Duminecă după 
masă locuri iEdtine ou conoursul lui Andrei 
La.szI6, roluri principale Duei Mici Horvath, Lili 
SI.t'go, Andrei Lâsz.o, Eug .. n Sebestyen ,i Maxi
mihll.u Darvas. 

Cosiuzellna şi cei 7 pitici pie;;ll feerică pen
tru oopii, se vă preda ill 24 p. m. Ia 3 1/. ora. 

Ocoooooooooooooooo 

CINEMATOGRAFE. 
Withecapell Bau bandiţii efl semnul "oşu, istorie 

din C1onicel .. po.iţiei S,..crete diu Londra în 6 acte, 
lu "Apollo" fu 14, 15 Decemvrie. Capit.alul lumei 
e adunllt in câ,r .. va oraşe mari cum e Londra, 
Pali,; şi N ew-Y"rk. Tot aici s'au adunat ,i acel 
f'1f'mt'IH primejdios, care ameuinţă siguranţa averii 
şi-a ÎlJdivlzilor. Cei mai iscu,.iţi suut îu Londra. 
Cât·· awnturi, cât,e ilitorii groazllice' s'au respân
Jiit pe aici in lumea întreagă. S'a 'născut şi o 
clitelaturi. chiar, ca,e se ocupA cu viaţa ~i fap 
t ... e acelor pungăşi, 1'Ipă.rgători, atentatori , cari 
vor t-ă trăiaI că. tări lucru viscând numai puţin 
curaj. O istorie de aceasta e piesa de azi ,i 
Jllâlue, plină de interes şi surprinderei. 

• 
Soţia ideală, scenl. d'n villţă. tu 4 acte, în 

"U1allia", în 14, 15 DecemvrÎe. Un conte ia de 
soti~ pe o fa.1 ă. săomallii.. IDtr~ un accident tşi pier
de v .. derE-'a. cPrietenllh său ti cÎngrijeşti ~ şi vea 
să j se ducă I!oţia.. Nu-i succede>, dar nici nu se 
laiii, ti scrie lalr'una. Sora contului observă.ri 
corespondâri e ,i o denunţă. contului. Acesta 
amiuat ia. cu si I,e epistol .. le ~i vrea să se conoingil 
dt"spre cele auzite. Nişte coplÎ de ,coală t le ci. 
telSc ,i se eonoinge de credinţa. soţiei, fericit 
merge acasă. dojeneşte p~ sorosa, ill.r cu soţia 
traieşle in deplinl1 fericire. 

Teatrul APOLLO ... ~ Teatrul URANIA. .'....................... . ...................•... 
ln 14, in D"ctlmvrie 

Miercuri, Joi 

Withechapel, sau 
Bandiţii cu semnul 

roşu. 

lstorie crimin'lJl\ din 
cronicel· poliţiei din 

Londra În 1:1 acte. 

In 14, 15 Decemvrie 

Miercuri, Joi 

Soţia ideală. 

Scenă In 4 acte. 

Primi actori: H. Grit şi _ ilai Primi actori: Rosa Weld-
H. MierenJorf. • .... kircb Şl Sach., Backer. 

MICA PU BLICIT A TE. 
Spirt elenal urat să vinde la M. Kardas Strada 

Emine:<cu 3H. 614 
1 .'. f 

MAGA.Z 1 NUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Regele Ferdin8nd 1. 2. 

carbuni de călcat, }t"mne mărunte us
cate, .,arbnnl în bucit prima calitate 

Iu Arad transport la domiciliu. 51:ifi 

Consulatul Polon 

No. 14~l()8-921. Bucure~ti. Hl Noemvrie Hl21. 

IJlstiintare! , , 
Consulatul polon În bucureşti aduc!'\ la eu

noş:inţă, cA Cas"a. de Imprnmut a ŢArei Polane, 
cu tuţ .. legerea ,i cu permisitlnea Jiinistt"rului de. 
Finanţe rE'trage din circulaţinne următoarea Lâr
tie monedă, emlsiuuea I.-a. 

Banonote de 100 mărci cu data din 15 
}'ebl1larie 1919, culoarea gri, 

Bancnot~, de 500 mărci cu data din 15 
Ianuarie 1919, 

Bancnote de 1000 mărci cu da.ta diu 15 
Main 1919, oul oare gri. 

Blioncnotele sllszise incetead a fi bune pentru 
plată din ziua 15 Decemvrie HI21 , Casa de Im
prumut a, Ţărei Polone şi toate sucurss.lele ei le 
preschimba până. in ziua de 15 hnuarie 1922, 
in locuilldu-Ie cu baucno~ de noua emisiune. 
după ca.re termp,n perd valoa.rea lor. 

lnformaţiuni in cbe,;tia inlesnirei schimbârei 
mlrcilor. dă. Oonsulatul Polon, Bucureşti, Strada 
Popa T .. tu Nr. 57 intre orele 9-12 a. Ill. in 
fiecare zi de lucru. 

Girantlll : 

Z. M'lcJej oV8zkl, m. p. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pent,ru prânzitor şi dormitor se pot 
cumpii.ra ieftiu in depozitul de mobile Wiegen
fsld, Arad, Str. Eminescu (Deak ]fereno) Nr.40 

'ltlICCUBOTA 
Ghete bă.rbăt.~ti şi femeie~ti prima 
calita.te lei 300 .... Pălă.rii ieftine. 

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

.------~~-~~------
Vânzare mare de Crăciun 
Stofă 140 cm. lăţime pen-) 

tru haine bărbă. t.e~,i ___ ~_ J.'abrical 85 Lei 
Stofă. 140 cm. pentru pal- de Zsolna 

ton de dame __ ___ ___ _ __ 

O garnitură tricolaj pentru dame 
Palton, şal şi bonf'tă __ _ 

Şal ~i bonptă., tricotaj, pe1itra dame 
Stofi Velour pentru dame 140 om. 
N ăfTltmll de lănă. 130 cm. O 

85 

205 
135 
195 
109 

NăfrAmi-Aaluri __ _ 
Stofe de b~mbao . ___ ' •• __ _ 

dela 84 Lei In 

Flanele de Tenis___ ___ _ __ 
BarcheDde şi flan~le în culori 

71 24" " 
" 20" Of 

moderne __ _ 
" Cati fe ___ _.. __ • ___ ___ ___ ___ " 

Şifouuri ___ ___ ___ ___ ___ ___ " 

Şifon hatist 130 cm. lat pen-
tru P.-rd~le ________ o ___ ___ " 

Carto8.ne . ___ ••• __ __o ___ __ " 
Zefiruri --- --- --- ____ ._ --- 71 

Oiorapi de mouslin --_ ___ ___ 71 

M.â.uu~i pellt.ru domni şi doamne li 

20 " 
84 " 
20 .~ 

35 " 
18 " 
18 ~ 

15 " 
24 " 

" 
" 
71 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
ti 

71 

" sus 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
Il 

" 
1/ 

STBASSIR 
Magazie de modă, vis·a vi!'! de bist'rica Lutberana 

Bulev. Re"ele Ferdiuand 1. No. 9. 
Core-pondent contabil );8.U dactil()gl'at~ cl\no~· 

când limba româ,ul literară găs .. şte apiICar~. BI
roul de asigurare şi traducere. ,Strada Emmescn 
No. 40a. 1- 615 ._ .. _ ....... ., .... __ ~., .... -_ 

15 nf'Cf'mvrip 1 g'c».I. -
FRAŢII NEUMAN -211 

:Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fahrica de făină ••••• ARAD 

Antlstia comunală a circ. 1. 

1 
No. 26867-1'121. 

Cererea Fraţilor Reusz loc. în Arad Bul. 
! Rf'gele Ferdillaud I. Nr. 15 pentru introducerea 
mă~ină,rilor t"lectrice În intreprindere de cii.ru~ 
tăria a dâuşilor. 

Hotărâre. 

I 
1 
I 

Ordonăm procedura de concesiun~ IL stabili. I 
mentuluÎ conform § lui 20 al al't. de legI? XVI!. 
dm 1884 în care intt-res invităm pe cei intere
saţi Băşi Înaintel'.e eventUalele observllţillni pâni 
la. data 19 1. c. In orele otioiosse ac"slui birou 
s'au cel mult la pertractarea ţiDâ.ude. la f;,ţi lo
cului la 20 Decemvrie orele 11 a. m. căci la din 
contră concesiunea va fi exct'pţionată numai dill I 
punctele de ved. re a binplui public. ~ 

Arad, la 6 Decem vrie 1921. ~ 

(S8) Pocioianu m. p, 
şetul circ. 1. III 

al 
România Ministerul de Interne Dlrecţlunea Pol. ,1 . Ia 

Sig. Gla Prefectura Poliţiei Oraşului Arati. 

No. 10180-921. 

Publicatie. , 
Se aduce la ounoştinţă publicului ci auoori. ~ 

zaţiunele peutru deschideri sau autorizare de fUDe· ~ 
ţionare cele dt-ja existente ca! Hoteluri, hdbUri • 
csfeuele, cah-nele concert. ceinării, b"ră i, cofe
tării, restaurante, birr.uri, bucă,1 arii, Iăp! ll'ii, ior· 
g~rii, plăcintării, t>imigirii, brogăgerii, rahagerii, ~ 
mustării şi alte localul'i asemenea deschise COli- , 

sumaţiuni publice, se dau de Prefeo urd. Poliţiei ~ 
An.d (Biroul Administrauive) dupe. norma ur- .1 
m~~: ~ 
Cele din cuc. 1. in zilele: 10, 11, 12, 13, 14 Det, 

11 " 11 IL" " 15, 16. 17, 18, "81 
" " "III." " 19,20.21, "In 
" 11 1! IV." " 22, i3, 24, , III 
,. " " V." " 25,26, 27, ~ OC 

" " /1 VI." 71 28, 29, 30, v d! 
Solicitatori trebue să. posedă următoarde 

~~: U 
1. Certificatul doveditor ei are domiciliu II 

stabil in Arad. 
2. Certiticatul dov .. ditor dela Tribunalul 

Arad, că. n'a fost coudamn"t pentru atare de t. ~ 
liment, ori pentru crime SitU delicte. ~ 

Cei ce nu se vor confol ma stabilimentel1 .• 
vor ii Inchise. il 

,lI Arad, 7 Decemvrie 1921. 

Prefect: Director: Il 

O. Gritta. D. P. AndreescU, VI -
jO 

01 

~I 

~ 
e( 

Administraţia == Il 

îl 

GaZB~a Ara~ului ~ 

prlme~ta spre pub· m 

llcareanunţuri iaf- m 

tine. ~ 
o: 

.....". â: 

~ 
g 
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