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Chestiuni de edilitate. Trec{md la cifrele Bilanţ-ului toate preţurile variază de Ia 
tramvaelor Bucureşti, constatăm zi]a zi şi cA.nd fUl'nisodi tţi 
ca exploatat'ea. propriu zi~a, refuzA o opţiune de 3 Juni, la 
fAril cheltueli extl"<l.ordinare şi un angajament de 10 ani şi 

Tram,Toiul electric. 
In numarul nostru din 13 

Ianuarie, anunţa.m cu satis
facţie Că In şedinţa de la 12 
Ianuarie comisiunea. technica a 
oraşului a hotărât publicar'ea 
unei licitatii 1n vederea înfăp
tuirei Tramvaialui electric al 
carui proiect It fost tntocmit 
de Serviciul technic al Co
munei. 

Această hotăl'Are em un 
Inceput de satisfacel'e a do
rinţei unanime t\ populaţiunei 
şi ar trebui să fie tnceputul 
realiz~rii unei necesitaţ;i lie 
mult simţite a oraşului. 

Din infOl'maţiile l'tlsleţe, 
cari şi-au facut loc în ziarele 
locale în uitimtt. saptămână, 
am capatat insa, impresiunea 
că s'a apucat o cale greşită, 
căci nu s'a ţinut seamă nici 
de posibilititţile actuale de 
finanţi:1I'e a unei asemenea In
treprinderi, nici de rentabili
tatea probabila a. unei reţele 
a cărei lungime e in dispro
porţie absolută ata.t cu întin
derea or,lşului câ,t şi cu po
pulaţiunen. şi illtmlsitatea lui 

I de viaţa, 

Din cele relatate În ziare, 
oraşul Arad, a căl'Ui populaţie 
totală socotind şi cartierele 
subnl'bane nu atinge cift'jJ. de 
100,000 de suflete, ar inten
ţiona să construiascA. o reţea 
de tramvaie electrice de a
proape 40 klm" iar pl'ogr'amu[ 
pe brtza căruia se va publica 
licitaţia ar prevedea constl'UC
tia întregii reţele 10 un termen 
de 10 ani. 

Realizarea acestui dezide
rat ne pare o imposibilitate 
şi vom ilustra această afirma
ţiune examinâud darea de 
seamă pe anul 19;W li So· 
cietaţii tramvaelor Comunale 
din Bucureşti. 

Vedem acolo Că la finele 
anului 1920 erau tn exploa
tare tn Bucureşti 21.7 klm. 
linii electrificate şi 13,4 klm. 
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linii cu tracţiune animală sau fiirA rezerve de amortizare a pentru lucrari de Bute de mî
tn total 35,1 klm. Aceste linii. capitalului, costat In 1920 su- lioane, este a asigura (linainte 
In Intregime constl'Uite şi 1n- ma de lei 22,4 milioane sau ne succesul unei idei, este a 
zestrate inainte de rashoiu, 0;}7 ,000 de lei de fiecare kilo- te expune ca specialistul că· 
reprezentau după biianţ un metl'U. Aci utopia este mai I'uia te adresezi să arunce la 
capital imohllizat de 21,5 mi- limpede ca lumina soarelui, coş fara măcar a o citi invi
!ioane lei in care Re coprin- căci reiese in mod evident că taţ,iu. ce i-ai adl'esat. 
dea constr'ucţia liniiloj'~ electri- ! chiar de s'ar găsi un conce- _ 
ftcar'ea, materialul I'ulunt, ani- sionar destul de nebun pentru __ ._ .. _ ........... ___ ._.,.W" .. _ .. _ ......... _ ...... __ _ 

malele de tl'acţiune şi imobi- 1 a dtil'Ui Al'a(Iului SUllla fallta- Franta si studentii 
lele, revp.llind în mediu pentru I stică de 288 milioane, fara ,. "'. ' 
un kHometnt de linie complect ~ pretenţ,iuni de dobtluda nici de I romani. 
inzestrata o investitiune de 1 amortizare, şi chiar daca toţi 
T.' Camera a adoptat proectul de lege 

0,6 nu IOane leI; notam că l locuitoJ'ii Ar'adului şi-ar treco I relati'l la deschiderea unui credit de 
Socij~tatea nu V(}3(~d:1 Q l]zilll1, ltijlJpul în plimbttri cu t. nmvuiul 1 "" f 
proprie pentru prod ace rea cu - ! llumai de dragul Prirnăl'Îei, tot 1 I ~o mn ranci pentru ajutorarea stu. 

• I tle!l~tlor romi>.ni. 
rentului ci il cumpără de la 1 al' trebui să plâtească eate 5, 1 1 d b ' 
C '" il' d f·· l' 1.. '1 [1 cursu es aten!or deputatul omuna.. \ eI e xecare p lI11l1are, numaI H L' d!' , . 

C' 'd' tII i: t·1 d I enry em[fC a ce arat ca filei un J"Jocotm cos u actutl a i ca să acopel'e cheltuel1 ee... f" 
t ţ ' , 1 " 1 il· '·1 popor nu are atata a Imtate cu Franla 

cons I'UC el tramvalU Ul H:I. ce . exp aatare a aCP:'ltUl un] oc i • f'.' ,,' 
f' d 1;") . 1 d 1 't J 1 .., . d 1 I ca poporuJ roman- o .ţem avocaţll 

PdU~'In... 1 e .:. 01'1 tce I .6 [lall
t
le. p.0pu ar ŞI leHm e ocomo- I medicii ~i li ,eraţii' români ~i-au (ăCU; 

e r~" )Om 1 al' l'e )tU pen ru ' vlUue, i "" 

k .l d]'· s: : 1 studIIle în mare parte la Paris. Din 
un Iometru e IUle coruplect, Să lA:-;itlll iasă '1cestr> cifre I f" ~ ă " , 
• ~ f ~ 7 ') 'j. 1 . . L •• J , ne erlClrc. dIS , SItuaţia economlOă, a 
lIlZe~l.rata ,- nu IOalle el :"lau cari deRi cu mult tn urma u- IRA . , d 

t ' 4(' kl ,li i' 'j ! omaruel este e a~a n<:tură că. fa-
pen ,1 U , m. O HUlI]" ( e (teV"I·uluI· ne duc totuqt· 1" re .. "" . ' .. . .1. 1 ' (~ y <C - Wlliile romu:le lIU-~l mai pot trimite 
28t; mI IOane eI pe care COI1- It t ât d f t . . x. I '''. , '1 fi L· (P 1 Zll ti e at e an .tstlCe ŞI s"., COpIII 111. FralJţa. Votarea proectulul 
ceSlOnaI u ar 1 OU!ll->,Lt a- l1e ~llltonf'''e~nl pC' t n l' 'n"ll SOII·d ' , bOl. ~ , ,. v ,," L l este necesară, spre a ofen acelor 
lmo I Iza In tntreprmrlerea sa. ' ,'1 po 'l·l)'III·t"'ţl·!or f '"" "'1 1 d . 

C 
..' ••. ::i r a'. • amlill mlJ acu e a compensa pler-

omparând deCI capitalUl'lle' " " ~ , 
d · ~ t't· t : Arn,(lul ars nevoe imoel'i - derlle dalunte schimbuiui. e lllves 1 IUlle, avem pen ('U , " ' 
Bucureşti cu o populaţie de: 0~l8a de tramvaI. electrIC; să Raportorul Herriot, aSLlciâ.ndu-se la 
circa Ull milion locuitori un' cn.utărn sA realIzăm acea"ta cuvintele lui Lemire. aminteşte d. 

" t capital investit de 21,r, mi- 1 neceslt~te aş~ cum se poa e studenţii români s'au ridicat dintr'o-
liottne, iaT' pentru- Arad ClI o 1 acum Ş~ num~l a?olo unde .se dată la apelul făcut in numele lui 
populaţie de 100.000 ]ocuitol'i 1 poa,te ŞI. ~ utIl. Să constrUlll1 Miehelel, care a crezut In viitorul 
ar tr'ebui un capital de 288 1 deCI o hme de ]a gura C, F. R. patriei lor, 
milioane, . : pria bulevardele Regele Fer- Dela inceputul războiului, studentii 

Mergând cu compamţia mai 1 dina~d şi l{egina Mal'i~ până români din Bucureşti au fost cei 
departe, cOllstatam că num9.- i la pIaţa A;rra.tl1 Iancu ŞI o alta dintâi cari au mauifestat pentru 
rul cAl MOl'i10f trllllsportaţi lU I p.e. calea 1 eClCa până]a fab- Frauţa; rectorii şi profesorii români 
Bucureşti în anul 1920 a fost ! rIC-tl~ .Neu:nal1, la ~ntra:ea su- au 'fost de partea lor. 
de 55 milioane. adieă 55 cti- bal'bl61 Gal. Vom lsbutI poate Ministrul instrucţiune! publice, 
1 ătorii de cap de locuitori sau să g~sim un concesionar cal'~ Leon Berard, constatând unanimita-
1 567,000 călători pe kilometru să IDvestească .. cu oarecarl.ea Camerei, declară că. nu mai e 
de linie; luând ipoteza exage, ş.a.~~e de rentabIiltate In acest~ nevoe de insistenţe din partea sa. 
rat de optimista că populatia 1~1l11 cele 3u pânA. la ~o. ml- Dacă Camera nu ar vota proectul tu 
Aradului, oraş cu o activitate lI,oane ne{'~sare CO~13trucţlel lor cazul acesta vreo 200 tineri dintr'o 
economică şi cuitural~ mult ŞI să-I ~blIgăm pl'lfi contract, ţarl amică, având o culturi latini, 
inferioară aceleia a Capitalei dacă VOIm, ca ~n caz tle des- ar trebui s!& se înapoeze mâ.ine îo 
ţarii. ar da totuşi o freclienţă voltare e~onoIllICi\ neaşte~tati\ patria lor. 
identicA de deplasare, am 8,- ii Ol·aş.u~Ul, car~ ~r prOl:ute o Votarea proectului este UD act de 
junge abia ta cifra de 5,5 r?ntablhtat~, suflC1entă pr~n mă- recunoştinţă. şi de mulţumire faţă de 
milioane de călători adio~ nu- rlrea reţelu. să fie obhgat a acei, cari au trecut de partea 80a-

mai. 1 a 7 ,500 OQ,lat~l'i pe kilo- t ma.i oonstrui şi alte linii, strl il1 timpul rAzboiului, (Apliule 

metru de linie. A obliga azi pe cineva, cAnd unaoime.) 
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GAZETA A RAIHfLHI 24 !anuftri .. 19~2 
------------~~--------~~~~~~------~-----=~~~~- -
Botezul A. S. R. 

principelui Mihai. 
Bucureşti. - Vineri Seara a '~o~ 

sit în capilaiă fu \'ed"r~a botP-zu:ui 
A. S. R. Priurip .. lui Mihai, mi~junt'a 
militară greacă, in frunle cu gl!uera
lui DusmanÎs. 

Pe peronul gării Înaiţii o3-pl'ţi 
au fost î"tâlnpin~ţi de dom ,ii Psy
ba'1, ministrul Grl'ci .. i I~ Bucurqlti, 
gent>ralul Nicoleanu prefectul poliţiei 
Capilaiei ~i IOCOlellent-cololleiul An
dreevici, aJutaut rt'f;1;al 

Botezul A. S R. Principelui 
Mihai a avut loc Dumillt'că la orele 4 
dupa amiază În Palatul Regal din 
Calea V Ictori .. i. 

... -.. 
limba română În scoala , 

ebree din Arad. 
COllform dif;poziţiunilor tn vi-

goare şi ill~tru[ţiunilor primite dt'la 
ministerul i'ls:rul'ţiunii, revizoralul 
şcolar a alra,; atenţiunea llusţillători
lor ~coalej eoree dill loca!tlat", Îllcă 
fn al,ul trecut, că. tII ,:ohle particu
iare a conf ... siudlor s,,-u minorităţilor 
nu se poate admite ca limbă de 
predare o altă ,imbă, d!cât sau a 
minorităţii su-ţillătoare de şcoală sau 
limba ofIcială a statului. 

Duminecă dimineaţ'l. prt'şedint~le 
cOmunili'lţ,i ehree din locaht:tte d. 
dr. Heillflch Schutz a convoca! o 
InTrunire a conducă lOr ilor acestei co. 
munităţi pentru a deeide in ce limbii. 
să se facă În viitor in!.trucţia în 
şcoala ebree sUl-ţiauti do;! cumuni
tate. 

La şc ala ebree din localitate 
după. cum se fie, limbJ. de prt'dare 
pi"ă acum a fost limba maghiară a
decli. 1imba oflda iL a fo~tului re
gim. 

Conducltorii comunităţii au decis 
la Intrunirea de Dumintcă ca limba 
de prtodare !.A se facă In limba 
statlliui adecă. tn limba româ,lii.. 

Conform acestei decizii se va 
căuta ca corpul didactic al şcoalei 
ebree să-şi tnsuş .. a~că limba rurnâHă. 
îa mă'<ură de a putea preda in a
ceas,ă limbă. ..... • .... 6* _ ... #aftr 

Cursul liber de seara. 
Progrumul săptilDlânll1. 

Marţi - Limba românA. (Curs 
public) Infinitivul llcurt şi lung. -
Lectură. - Prof. d. La ar Ro~culeţ. 
- Limba frallc ză.. II Ex:ercices de 
grammaire arpliquee. Gallicismes. 
Prof. d. J .. an Decamp. 

Mercuri. Limba francezA. L 
Convcrsalion. Prof. dna Lucia V. Ba
bescu. 

Joi. - Limba română. I. (Cursul 
funcţionarilor). Iofiniti,ul Scurt şi 
lung. - Lectură. - Prof. dllii Ioa
chim Dablciu, Trai;t[\ Mager. 
Limba română II. (Cursul fUlteţio
ll11tiior.) Lectură Conversare. LucrAri 
in scris. - Ptof d. Lazăr Roşculeţ. 

Algebră. Fracţii algebrice. 
Prof d. lun Dumitriu. 

Vineri - Limha romftl!ă.. (Curs 
public). Lectură.. Conversare. - Prof. 
d. La/Îlr Roşculcţ, - Limba fran
.:eză. 1. Ex~rclces de gramrnaire dP
p'illuee. - Prof, di1a Lucia V. 81-
bescu. - Limba franceză. II C111' 
serie litteraire. - Prol. d. Jean De· 
camp. 

Guvernul presa şi partidele. Serbarea din Pecica. 
Corpul didactic dela şcoala pri. 

mară Peciea, in scopul ajutorării or. 
fanilor de rAzboi din comună, Cu 

ocs1:iunea serbătorilor de Crăciull, a 
aranjat cu elevii şco alei un festival 
ocazional. Din dQruiriie benevole, a 
rezultat suma de 931 lei şi anume 
au dat: Constantin Vasiliu jnde de 
ocol - preş. sf. şcolar - 100 lei 
Ilie Dragoş măestru 160 lei, N. Po~ 
pan nfi cer de gralliţă 30 lei, N. 
Lucaciu cassar la gară 20 lei, Ioal) 
Laila dir. ,colar 20 lei, Emanuil 
Pula ~cor.om 20 lei, Livius Nov"c 
functionar de bancă. 20 lei, I.ie Iva
nov 20 lei, Gheorgh~ Novac cond. 
cărţii fund. 20 lei, Văd. N. Ep<;tein 
20 lei. Ioan Ghebeleş Înv. 20 iei. 
DlmitrÎe A pălea:] profe~or 20 lei, 

Dela biroul PartiJuiui Naţi,mal 
Român, se d,u următoarele, infor
maţii asupra ofenei făcute de d. 
(. Brăttallu, Partidului Naţional Ro
mân; 

Fiind însărcinat de Majestatea Sa 
Regele. contrar tuiluor aşteptări lor, 
cu formarea cabinetului, d. 1 I. C. 
B,ătianu s'a prezentat };:)1 dirn" la 
d. Iuliu M wiu, şi i-a oferit ca din 
4- portoiolii - al cultelor, al lucră
rilor publice, - al jU~liţiei ~i al co
municaţiei P drtldul N nţional 
să. şi a!eaKă. două, asemenea ministe
rul Tran~i[vaniei, fără porTofoliu, 
cerând in schimb peutru Partidul 
Liberal lina a treia parte a man
datelor şi una a treia parte a fUllc
ţiul,illlr politice administrative din 
Trall:-,iivilnia ~i B'lnar. 

Aceastil ofenă, redu~ă faţă de 
of .. rtele precedente. o motivează d 1. j 

I. C. Brătianu, cu împrejurăr,le schim- I 
bate ..• şi cerea ~ă i se dea tA~pu[\s! 

Pâni cel mai târziu la orele 12 adăl). : 
gâud, (A a..:esta (:ste cu lâu l Ili siu 
din urma. 

D. Iuliu Maniu, i-a spus dlui 1. 
1. C. Brătiallu, că deşi i·ar putea da 
nlspu:osui imediat. domnia sa ţine 
sl\ aducă Ido cUlloş'inţa clubultli par
lamenTar al partidului propunerea fă.
CUlă. 

L~ orele 12 s'a întrunit clubul 
pulllmenlar, căruia d. Iuliu Maniu i-a 
CWTlUIl1Cat convorbirea avută, cu d. 
Brătiallu. 

Clubul parlamentar, luâ'ld cuno
ştinţă dl! cO'llunicarea dlui lu iu 
Malliu, constată că. stă ta faţa 

• unei îfl~cenări unllittoare care nu 
:.re de scop o colaborare loială, ŞI 
a re~-pin<; in unammnati', In con
forrr:itate şi cu hOTă.rârile sale pre
cedente, propunerea dlui 1. 1. C 
Brl\tiailu 

Membrii Clubu'ui au fost de con
vingere unallimă, că prin propunerea 

I dlui 1. 1 C. Bră"ianu se urmăre~j'e 
atragerea Partidului N "ţional tntr'o 
aventură pOijtică, care va sgudui 
ţara tu mod dureros. Prin condiţiile 
oferite de Partidul LIberal, Par
tidul N~ţional a gii.sitt că. IIU e~te 
gar~ otată p,)sibilitalea, de a-~i valo
rtfica principiIle sale naţionale ~i 
politice, ,i de a apăra ill{f(e~ele 

t-pectfice ale Trall!>ilvalJiei ,i Bana
tului. 

PartÎdul Naţional Român este 
pătruns de cred IlIţa, că. va folosi 
ţării mai muit prtn o luptă 0POZlţ' 0-

nală, care i se impune de txciusi
vismul Partidu'ui Liberal, decât 
prin un compromis odios opiniei pu
blice. 

• 
.Indreptarea» scrie: 
E intere~antă. atitudinea 

care a sufelÎt t'fectele celui 
formidabil vot de blam care St.i 

tut produc~, - atitudinea etern 
luitului Tache Iunescu. 

celui 
mal 

pu
mi-

D sa, eschivat dela consfătuirea 
partidelor, -- un·Je credem că. ar ti 
fost absurd să tie primit, căci nici 
nu contează ca o fortă. poiitică, 
sta adresat dlui Ionel Bră.tianu. 

Audienţa societăţei s'a acordat 
tot telefunic. D-sa vine să ceară. re
compensa camufajului amoral al că
rui paravan ll'a făcu{. 

D Brătianu este dispus să acorde 
plata. Ea consis!l~ din 27 (douazeci 

i 

I 
I 
I 
; 

i 
i 

I 
I 
1 

şi ş!'apte) tn~mdate făgăduite, ca ni
şte simple acţ.iuni ale BAncei Româ· 
neşti, - dlui Tache Ionescu, fll tot 
attltea circumscriptii din Ardr,al. 

Cincisprezece deput.tţi, restul rn 
Senat; acele scau ne ar urina să fie 
<sprijinite, de liberalii ardeleni (?l, 
- c"ri nu vor pune contra candi
daţi oficiali. 

f?i pe câ~ld oribila tocmeală e 
tn curs, d. Tache Ionescu are cura
jul ei să facă. vinovat partidul nos
tru, de venirea liberalilor. 

D-sa ştie precis că se aranjase 
toară, comedia. şi că gestul de tră
dare di!! 17 Decemvrie il fost pro • 
logul. 

• 

Axentie Novao econom 20 lei, Dimi
trie Acolli econom 20 lei, Andrei 
Streza inginer silvic ]5 lei, Aron 
CMar econorn, 15 lt'i, Ioan Ponelichi 
mâ,eslru 15 lei, Petru Ugli~ Î'lv. 15 
lei. Nicolae Novac econom 15 lei, 
Ioan Dreneu teolog 15 lei, că. 
pitan Nlcoarâ. 1S lei, Vichelltie Cia. 
rog1r măestru 10 lei, Ioan PLlpeScut 
preot 10 lei, Iuliu Vereş prim-secre
tar 10 lei, Alexandru Cuedarl of. 
c0ll1un:t1 20 lei, Dimitrie Ponta f'CQ

uom 9 It!i sume mai mid total 321 
lei. Spnjiuitori:or şi pe aceasta cale 
li-se aduce mu ţumirea cuvenitll. 

In 31 Dec, st. 'i. sub conduce. 
rea prt>a st. doamne Livia dr. eia· 

,clan prezide!lla cOil.itetului plasei 
»Societatea orf.milor de d\zboi., 
s'a distribuit O fanilor din comună 
vesminte, tmpărtăş:ţi fiind cu haine 
şi Îi1Că:ţămillte 54 orfani. 

Laudă. şi recunoşîi "lă se adu r:e 
Pri măriei comunale, pentru gestul 
Uman făcut În favoarea orfanilor 

.. Diminf>af:u publici declantii· coleclu'ld grâu tn valoare de 3610 
ale d·lui Maniu, dia care extr~. l' el. 
gem: 

• Dorul de putere exc1usivisIă se 
va rl~buna . amar asupra partidului 
liberal. Am credinţa că această lă
comie a s:! va aduce ~rele Incercă.ri 
allupra ţă.rii şi este Inceputul sfârşi
tului p:trtidului liberal, despre care 
se va dovedi ci legenda cap?cităţii 
sale de a salva ţara a fost o simplă. 
nălucă. 

Incercarea partidului 1iberal este 
ultima zvircoli re a curentului de ex. 
ploatare poli lică ~i economică. pusă 
in serviciul unui partid ~i a unei 
clase sociale. 

• 
Serbttren din Şiria. 

Reuniunea Femeilor româ.le din 
Şiria ~i jur cu concnrsul 
corpului didaclic a aranjat la 
8 Ianuarie st. n. un concert fmpre· 
unat cu dans Venitul brut a fost 
lei 26-1-5, sp~sele lei 14-1-9'50, i:u 
venitul net lei 1195'50 din care 300 
lei l-,'au dat fon!lulu; ,colarilor des
culţi dela şcoala primară, iar restul 
s'a trecut la fondurile lteuniunei. 
Cu acC'a~ta ocaziulle au suprallolVit 
următorii dni: cu 70 1, Dr, l. HOlirallJ 

Nu mă. îndoesc eli. aceasti incer
c~re va suferi o grabnică şi perfectă. 
înfrângere şi aceasta va fi singurul 
rt'zult~t favorabil pentru ţară al in
cer .. ării guvernării de partid venit 
la putere fAră vre·o indicaţie paria 
mentară, fll mod atât de capricios, 
pe dot d~ surprinzător. 

50 l. DImitrie Cflş:tn, 45 1. 1. Pop, 
l 40 1. A. Secula, 30 1. R. Capra, 

Bfrunţa partidului naţional fn ale
geri, În afară de cercurile electorale 
ul~de populaţia românească. nu are 
majoriiate, este neindoioasă. 

hr ca incheiere dl Iulia M;l!liu 
spune că. faţii. de blocul opnziţ:onist 
.partidul liberal va sucomba in faţa l 
luptei concentrice a tuturor partide- j 
I()r opoziţionale ~i chiar dacă prin I 
mijloace de t~roare ar reuşi să-şi 
facă O oart~icare majoritate în Petr. 
lament, el nu va putea eli\. inui 
peniru că azi nu se mai poate 
guverna contra opiniei publice, pre
cum a dovedit şi caderea guverllului 
Averescu" 

Fratii Bular 25, 1. L Anghelina, Dr. 
L. Bân.;an. T. Secuia, N. SI"singer 
20 1. P Mioe. N Crişan. 15 1. G. 
P~lpa, 10 1. E, Crişan, D. Plav N, 
Vrezman, S. Bota, A. Los, P. Oul
haz, V. Avram, S H'li, G. Grec. G, 
Cism;l~, 5 1. V. UIIg-urean, G. Suciu, 
N. Raţ. N N .. N, MArcu!;!, 1.· Bâ~ca, 
1. Cosia, Tuturor aceslora le 14duc~ 
celea mai f"rbillţi mulţullliri. Totdeo
dală. a:iuc mulţumite. an. Corp Oi· 
d Clic c;Jre a dat tot COllcur:iul pet! 
tru r('uşita concer uiui şi În deos~bi 
dlui 1. Mladin directorul şcoalei pri. 
mare şi dlui S. Tocolljţ~ conoucăt
orul corului. 

__ "_~_G .. _aa_·:i2I. 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' 
I .. _ .. ~ .. ,.,_ .. w ..... -

Magazin de Haine IOSIF MUZSAYArad Vis-a-"is cu Teatrul 
498 Oră ,enesc 
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24 Iannarie 1 'il22 

La f·ranto şi la noi. 

GAZETA AR~DULlI1 

.1 INFORMAŢIUNI. - M. S Regina va 1rimite In 
curAnd 10 vagoane cu porumb Mo
~ilor infometaţi, 

Se vor lua toate mll.suri le ca 
Aceea ce se petrece 1n J sa guverner.i şi să te sacrifici distribuţiil sil. se facă. a~a fel, ca 

Franţa in momentul de faţa., pentru neam. ! - D. Ovidiu Gritta, pre- porumbul să ajun~' la destinaţie, 
poate servi tutulor naţiunilo r '" • .. I fectul poliţ,iei ne-a pus la dis- _ Conform datelor concentrate 

dr'ept O lectie de illţelepciune Pl'ivind aceea ce se pe- I poziţie suma de 100 Jei tn b ministerul de interne dela oliciile 
şi de patriotism şi dl'ept o trece in Fr!tnţa nu putem să : bâl'tie veche ti. Bil,ncei Naţio-

de repatriere, In anul trecut s·au re· 

patriat tn Ungaria35 mii familii 

adecă aproximativ 200 mii per-

I pilda de imitat din punctul de nu ne simţim sufletul amăr:ât '1 nale, pentru a fi dat Şcoalei 
vedel'e al patl'Îotismului dove- şi descurajat faţa de shtnle normRJe in vederea ajutorărei 
dit de poporul f'r'ancez ca de lucrUl'i de la noi. It elevelOl' sl1.race ale Flcoalei. 

'/ soane, 
şi de cond ucatol'ii Franţei. Şi tn România, ea şi tn' Suma aceasta de 100 lei a 

Ultiml~le evenimente po- Franţa, popor'ul eRte nohil şi fost predstă de administraţia 
Jitice din Franţa au avut loc bun ~ ţara. c mândră şi bogată; , ziarului nostl'lI Djrecţiei şcoalei 
In mijlocul unui deplin acord Rolul e producător şi generos. I nOl'male de fete din- Arad. 
tntre naţiune şi conducătol'ii La noi, ca şi in Franţ.a., exi:3tă , ..' 

, fireşti ai acesteia şi astfel se credinţ& entusiasm. (h'agoste ,- Pr.E'~edllltele Rt'pubh~t'l aus-
" t' . d tn:l.ce H;;'lIllsch a semnat en tratatul 

_. Bilul societăţii sportive C. F. R. 
din Arad orj:pnizat cu concursul 
inaltei societatei ceferiste, in ziua 
de 21 Iauuarie în apartamentele re
staoranlului dela gară, a deCUrs 
într'o atmosferă plillă de veselie şi 
voie bună. explică faptul că retragerea de ţal'ă ŞI pu ·erl Dlari . e ,8a- incheiat la Lana Intre Cehoslovacia 

guvernului Bl'illnd şi venirea cl'ificii. La noi în::::ă mUJorlta- Qi Austria. Organizarea reuşită. a balului se 

ţ " d Y datort'ite in primul rând dnilor Iuan 
la Câl'll1a statului a cabine- tea celo!' cu preten Il e con- _ Conferinţ~ Statelor succesio- Staitiu, ,ef de secţie, Nichtfor Jura, 
tului Poincal'e, au putut să ducătol'i rilmAn reci şi in- nare care urma s!l aibă. loc la ş<>ful garii Arad, lultan Steinhubel, 
aiba, In toatA. lumea, un rA.- difeJ'enţi fHţa de nevoile nll- Roma, s'a ;!mânat, Această. confe- Eugen Kosminsky, Maria Berger, 
sunet arAta de puternic şi să ţionale, Iă~ându,se captivuţi rinţă se va tntrunÎ după' conferinţa Stefan D.trazs, Eugen Pulgar, LlvÎu 
trezet\sea un interes atâta de numai de aceea CB pot sa economică din Genua. I Torni, Ioan Szabolcsi, 

l'Iltellf' pClllru interesele fl'U,ll- r ll vne<'lsc l1o , m'tl, Vltllitatea, L 3 J' . "1 ! Deosebită recuno~tinţă. se date-
'" a ~. - a l aflURrie organlzaţll e I relil le t!lui Ioan Portoro pentru deco-

ceze. ambiţia deşa.rtă şi pliicel'ea partidului poporului din Ardeal vor ! rarea tn gllst a sălii de dans. 
Guvernul Bdand a venit de a conduce şi de a guverna. ţiue un congres la Cluj. ~eftll aces-; . Cel mai frumos obiect vândut la 

l t 1 t d ţ ' 1 F ţ b' tele Rl' tor organizaţii a fost ales precum se . a. pu ere c lema e nlllUlle n I'an ,Il ca me '( ,licitaţie aranjată cu aceasta ocazie, 
.' " d fi' t . I t ştie, d, Oct. Goga. f ŞI in Dlşte momente Ca. 11 şe 1 aces ora, VIU a pu el'e o perină rococo pentru sofă a sot 
fostul preşedinte de consiliu chemaţi de gla~ml nl~ţiueei. - Ieri, Luni a inceput judeca- dăruil1\ de dua Zoltan Sleillhlib~l, o 
er'a. pel'soanll c~a mai indicata fn ţara. românească tnsA. un rea prucesului comuni~tilor inchisi la dist;nsă reprezl'ntantă a artei indu-

f 'Jilava şi Vl-:ărfşti. In vederea în-:', seriale din Arad. 
sa ser'vească, in mod olositor Tache Ionescu la putel'ea pe cQper·I·1 ~ces'u'l p!oces au fost aduRI '. C d 

. ~" . . ., omitetu! organizator a uce pe 
iutel'esele repuhlicei. fUI'iş şi O pierde, gOlllt ru- in Capihll şi traoosportaţi in c,zarma I aceasta cale mulţumirile sale dn~i 

Aceea ce a facut guvernul şino8 prin vot de blam, mr Cuza din ca!(>ll. 13 Septemvrie, 81 . Steir:hiibel p .. nlru donatia aceasta ,i 
Bdand pentm FI'<.\nţa este un Br'Mianu isi asumă ri.îs- deţinuţi comunişti dela Jilava /;li Vă- tuturor acelora cari au făcut supra-
fOtLl'te bine cunoscut, Impor- pUlldeJ'ea condl~cerpi. trecând căreşti. solviri cu ocazia ba!ului. 

tant este Însă sa. I'pţinem peste voinţa întregei ţal'i care - Următorii senatori ~i depu taţi I X Dr, Vasilie Ignatu, medic-
faptul ca guvernul dlui Bdand spune Jibemlilor, limpede şi cari au lucrat Impotriva intereselor ; denti'lt a deschis un cabinet de 

s'a ,'etr<ts singul', atunci tând raspicat: "Nu vă VOIm !" partirln1ui. (lU fost exduş; conform: consultaţiuni medicale-delltistice pe 
a avut impresia, sau mai bine In Franţ'l. Briand şi Poin- art. 95 din Statute, din sâ.nul Parti-: Bute\'ardui Regina Maria 7, Tot aci 

I ţ . : e şi laboratorul de tehnică. dentisticl 
zis sigurunţa ca facuse tot care se gândesc a ara Şi dutui Poporului. ~ fOlit a lui Ludovic Papp. 
ceea ce putuse pen(r'u cauza la nevoile ei t iu vl'eme CA ai Senatori: Th. Mihaly (Ardeal), I 
nationala şi ca deacolo inaintH, noştri sugrumă ţal'a, ca sa Nae CoandA. (Doi;), Buzacov (Basa- ',' ... - .... , ....... ---

se impunea exercitarea unei nu-i mai aurlil protestăl'ile şi rabia), Levin!ZC'hi (BaMarabia), 1.. A "t P 
) fl t 1 · • I muri apa alte forţe politice, a unei alte revolte e su e Il U1 el. Sterian (Meht'dinţi). 1 Melenciuc (Ba .. 

voinţi şi a unei alte autori- Franţa aclama şi apla.udâ, I sarabia), SiradT (Basarabia). Benedict XV. 
t I\. ţi' , iar RomAnia sa.ngeril şi plânge; 

Il> I D,'putaţi: Oct Tăslti,oanu (A.r. I 
Republica a aplaudat şi pe nAţiunea franceză e dusa la deal), P. Bobe~(Ardeal), Const Pe- I O telegramA din Roma anunţl 

d, Bl'iilnd care pleca şi pe d. isba.ndii. de Briand şi Poin- trl"SCU (Mehedinţi), Apostol Zamfir I oficial că Papa Benedict XV. a în

Poincare, care lua locul celui care, tn vreme ce România (Ilfov), CăpÎtan Chabert (Durostor), ! cetat din vi~ţâ D~mioec~ dimineaţa 
dinlâi, l'epublica aduce astfel se vede primejduitil sa piară! 1. Cr,>ţ'l (Suceavll). l. Dumitrescu, la orele 9 ş' 25 mInute. 

ODUlgii ambilor bal'baţi de stat, sub ghiara liberală, ea ce! (Brăi!a), Petre Demetriad (Tulcea), i Papa Benedict se hnbolnâvise la tnci'
pentl'll motivul ca au venit abea a putut să scape IerI,' Vladimir Dumitriu (Orhp.i), Tb. Dimov l putu,i .~ii.pIămâ.llei trecute, de bronşit1i. 
amA.ndoi chemaţi de naţiulle de ridicolul, graţie căruia, d. 1 (Cetatpa A.lbă). M. Dubrescu (Covur' I ~ed,clI .a~ ~onstat~t apo' că. pro,cesul 
şi pentru ca. au venit la pu- Tache Ionescu voia sâ·i pue: lui) Vintilă. Gf>oroceanu (01), 1. 1 lIlfla.ma ţ,el S a intins asupra p.urnA-

tere, socotind aceasta ca o capăt zil e]or. : Fitov (Ismail), Dr, Gheorghian (Ilfov), nuhll dre.pt. 

jertfit, fal'a sa amestece un . Franţa aclamă, iar Româ- i Gherstenber (Cetatea Alb~), Garabet Buletlllele publicate Vineri anun-

singur moment nevoile lor ma. h'emura. de' groaza celo:! Ştefan (Chişinăil), Aur.:Hu Miltea ţau agravarea boalei, 

per::;ona.le, cu acele ale In tr'e- can voe8lc să o conducii.. Prl- I (-\ rdea1) Alex. Bl!.Iti,nescu (Brăila), Sâmbătă di mineaţa se răspândise 
gului popor francez. vind spaima de care se cutre: I Ne:lgu Savel (Gorj), Papogag-a (Bacău), chiar vestea morţii, 

Camera franceza, adunată romA ţara: ~a alt~!,ull vestel Il' Pt'tre!;cu Pura ni (VI aş ca), Popa Oc- Aceas,a ştire a fost tusă desmin-

tn toata strAlucirea ei a dat, că au VC~]t h?era 11 fi putere, i tavian (Sibiu), Mişu Protop'pe!;f:u ţiră d~ ait~ telegrame, sosite in 

ca In marile tmpl'ejuJ'ări, În- nA ingl'Ozlm Şl n~ tnfrehâm: I ([Ifov) S1dov~chi Grig-ore (Hntin), cursul ziiei de Sâmbă.!ii. 
-tl'eag~ ei ÎncJ'edel'e celol' doi ·,,~1.1~tern. amor~~} Suntem I Secel~a Papuc pLramureş), Oprea In noaptea de Sâmbătă inccpu!>e 

băr'baţi de stat şi a votat O CtnICI 01'1 nebum ! Soare (Ilfov), Toesf'u Va~ile (Con- iasă. starea de a~o!lie, as,fel că dupa 
moţilLne de Incl'eder'e perfecta. ··w ,- • ... .... - I stanţ:l.), L Trotinov (Ti~hina), Euge- mi~zul nol-'ţii. medicii nu mai aveau 

noului guvern, cal'e susţinut Când V'ilr avea loc n leg('rile. I nin Zamtirol (C,lja.~ra). Gionat (Ba- Ilici o sperantă de salvare. 

a:qtfel de naţiune va duce mai Buwre~ti_ - Consiliul. d ... mill~sr;i . sarabia), Grof. t Urllu (Tg. Murf'ş), Incii. Vineri Pap'! a primit ultimile 

depat·te lupta pentru a se ob- a r~dactat de~retul reff'ntor la dl~o - LUllcrU (ned"scifrabil) ThMdoroff (Ba- sacrametlt"', a vorbit cu secretarul! 
t' î fiul F" te' tot vart'a Camf'nlor, Acest dt'cr~t a a· " , 
vrne 

fi O OS 1 tU} 1, , ' pli,rlll în numărul de Luni al Moni-l s~rabia), D. Mit.;mnff (Basata~a). Cardinalul G~şpari) căruia i-a incre-
aeeea ce mar'ea. republlca' t l' Of'~·I·1 D F·.f . . l' dl·,,·,ţ·'t tcstanlell!ul s'ău. , . II orllUl le. ,l • . _ , ,'o.or mInistru p empo- ~. 
poate să ]'e~~n~~ce ţH1â.n~ I?upă inform~ţiile primite d~n cer- tenţhr la Viena ~ fost numit secre- Toţi eardin<liii din streinătate au 
~eamrt de sacnficwo facute ŞI cunle guvernamf>ntale alt'~t'rl1e vor far g-eneral al mini~terului de ex- fost invitaţi prin o telegramă. cîTcu. 
de drep tul'J'le el' av!'a loc in urmă.!oa ea ordIne: t . , 

~ •. . . '1 erne. jlară a secretanatuiul papal să plece Onoare ţâl'ei ce Rtie sa Sd In 1 ŞI 2 MartIe se vor t1ne,a a e-, ' ., , 
'1' , gerile pen1ru Senat. În 3 MartIe ale- - Şf'ful C1Tcum::crwţ1!'1 I·a aduce la de urgentl\ la Roma. 

poarte astfel în marile ~m- ~erile reprezentantilor universităţilor cuuoşrilltă tuturor lânărilor din COIl-
prejurari, olloaJ'e băI'baţllor iar în zilele d(~ 4-7 Martie vor th,!"ntul 1922 că incorporarea lor se 
de ~tat cari ştiu ce inseamnA avea loc alegerile pentru Cameră, va face in ziua. de 1 Februuie 1922 . Rad, responsabil: LaurenţitJ Luca. 

= a_ .. .Ult . +C &.U UţiitLZ.,2! a. •. "0 J. .;; 
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CINEMATOGRAFE. 
MiY8a8G d,.acului, comedie in 6 ade, in Apo1l6, 

tn 24, 26, 26 Ianuarie. Tinera baront>să se in
,elega cu adoratorul ei necunoscut că vor coo
veni iotr'un loc oarpcare. In vremea aceasta vine 
uo advocat la mama ei ,i declară, că ti vinde 
10t dacă nu-,i plăt .. şte datoriU .. , vă;.:â.nd in.ă p~ 
tinera barone"ă ofere mam",i acoperirea datoriIlor ,i ,i odotă mare,dtlcălşi dă. fala dnpii. el. Incur. 
cAturile lucep cu avt'll1turi neplă.cute îo că,lltorie, 
cu bănuiala d~ ucigă~iA, poliţie, pâuA In sfâ.rşit 
baronesa dAvine soţia adoratulni necunoscut a 
unui actor de ciuema, iar advocatul remâne 
tras pe sfoară. 

• 
Eweul rt'Wicitoy. tra.gedie in 2 pă.rţi şi 8 acte, 

fn Ul aoia, In ~4, 25, 26 Ianuarie. TI iSI a istorie 
alui AhaşV6l', care trebUi-> să trăiască tn chinuri 
şi umlliri OrcAt ar vrea să moară, pentrucă păca
tul său nu se iartl numai prin vecinici sufe
rinţe_ VrE'ft, să moară! Scapi pe un cOute de 
moarte ca sA mo~u l el da.r nu-i saccade. Fiice 
ouno~tinţA cu amanta acestuia, o iubeşte ea-I 
poartă de nas, ti in,als, sufere, tozadar. Con· 
{.ele 86 rE'lltoarce, S" dA tn duel cu dânsul, ca 
sA moară, Îusă moare contele, el trebue 1;1 
triiascf& pâ.U& la isps?irea păcatelor. Aici se in
cheie partea primi. 

MICA PUBLICITATE. 

r !' 7_i)neT?F7r$RilSn.W'!fâÎ"4!;o'jrbli~ .. : P ,,,,,,;,,,Jl 

GAZETA ARAOULUI 
A __ ~ _______ ~ _____ _ 

DA.G&ZIN1JL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Recele Ferdinand 1. 2. 

carbuni de călcat, lp,mne mărunte us
cate, earbuni în bocit prima calitate 

In Arad tran>1port la domiciliu. 566 .. _-~---._------.. 
ALEXANDRU MAAR 

Fabrica de perII si maturi ou forta motrlca 

ARAD, strada Eminescu No. 27. si 31-32 , 
Biroul Con
traI str. Emi
neson. Depo
zitul de fa
bricate: str. 
Emin~8cu 2. 

ta revănzători scăzămll.nt. mare tn l'rcţi 
Cumpă.rli. par de cal în orice cantitate. 

• • _ ~ .. _ Eh-"",..".. 

f A.a .... It cele .lId aol ,1 mOderne) 

• paltoane de toamnă,deiarnă, • 
4 haine bărbăteşti ,1 pe_tru. eopU ~ 

24 , ..... 10 1922.:..1 " 
Telefon 188. Teh,fol 188. )nul 
MauriţiU Rubinstein 1 

Transporturi inteTnBţion.a.~e, vil.muiri. 
Circulaţie si~temBtică d\3 camioane 
spre Oradea-Mare ~i TimişoarA şi retur 

Depozitări fli asillurări În oond'ţii avan' aj oase. 72:1 

I tD p. 0-1922. 

Pnblieatiune. , 
Provoc publiClll oraşului ca conform legn_ 

JamentuluÎ dA:->pre darea şi ţinerea de câui a or. 
dinaţiunii 6 § se tnsinue Il\. perceptol'"tlll orăşi_ '." 
nesc (camera 27) până la 31 Ianudrie a. c. nu
mărul şi soiul cânilor~ ~i totodatA s1 IIchit·e ,i l 
darea impusa nupă. ei, pentru că 1& caz cOl.ltrar, ii 
se vor pedepsi Cll 2uOO Lei amendă, couforlll 
§ 38 a te-guiamentului. IfEI 

CAne pă;t,itor de Ct18ă poate ţin~8 numai [fi 1 
periterf'tl oraşului proprietarul că.~ij, ori pleuipo_jled 
tellţiatul aoeluia. ori individul oare ţine tot edi-l.-
ficiul tu arâ.ndă. ' 

And, la 21 IanuarÎe 1922. 

Marti novi ci, 
şef. petceptora.tului. 

Inainte de a edifica casă In v 
sau a face trausformă.rii 8&U reparatii consult!!. ofieitll ;stAn de edile " 'mOD 

~ Clasă sepurată de măsurat , I 

Comuuli Pilnatal-nou caută un serie- 1. SZANTO şi COMLOS ARAD • 
tor eu praX8 cunoscând limba oficiala. I ~ Plata ti vram IanclI No. 3~. '~ 

Jcar€ 
,j 

Ide 1 
str ... da .Cosbuo No .. 47 caro ia angajam~nte pentru ; nMS 
conslruU'ea oelor mal moderne cl:i.diri, cu preturile 

FRANCISC TRrr'r.HALER 

730 Secretar. I ~ 381 Edifioiul Teatrului. , ('ole mai avantajoaso, .: mai 
itris1 

Un cazăn de 150 litre unul de 260 ii'.re dp> • ---- _ .... _ ............... ~.CS-.,... 
'--~p:""'""---. ~,~, -C-a-s-ă-d-e 1 şi ~ fert ţuică de vândut la Fraţi Rurza. 71.13 __ • ~ .... 

" ar I S Modeluri !~~\ --------------_._Un Labol'atoriu nou în oraşul 
DOfdru! Dr. JIIHAI SUGAR 
a inst.alac un jaboralOriu. ROlltgen DOU illze::<trat.! 

Palatul Băneei de Credit. 
No. '~Ier. 1800. 741 No. telef. ]800. ------_ .. _----_ ... 

In atentiunea 4:)7 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentrll prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpăra ieftin in depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Fereoc) Nr.40 

'I'All,ITE si ... . 
POIIUlllB 
DE PRllIUL R","NG 

din moară miel\. vinde pentru preţul cel mai ieftin 

~~~i~~' Sigismund şi Martin Kornis 
Telefon (liS ~i 756. 732 Telpfon 91S ~i 75R. 

Succesorii lui Em. Varga 
Mare antreprisă de îomornlâncări în 

llraD, B. Regina Jy1aria 13. (yal.1"inoritilor) 

Efeptu(lste inmormântfu-i dela oele& mai simple pânl\. 
la cele mai pompoase. Exhuml!.ri şi transporturi de 
oadavre în odce parte Il ţării, ou promptitudine. Te
lefon 37 servioiu de noapte. 7;20 

~ I sA 4 

• fi 407 Bulevardul Reg/lla Maria No. 24 .• Au ~osit cele mai I ! trec 
,\,lJ '-'JI~ llOU{t modclurî ';li nonliiţi ue molii. 705 

",e .4 ruia 
mal 'n~\~ .... ~ +0 . lI}f ,i Co. I ~:eE~)(lOOE3JElrE>1~)()OE, sim 

Vh-a-vls de Intrarea la Teatru I lC?O 

;h;t:~ă;b:~~~!~~;~~!~~;tttCot;~: Carol Andrenynff 
-~ r_ -1 SI- fii- 454. ~~I~ 

Levai şi Szigeti 

I Pentru ÎndDEeaCUR'iEi~ats.eITieilll ! Mare depozit În: :!' 
InTrorrindolll sub ri'lsi)lln,lero pe I intt 

I ~~~;!~ ~:'~,âhâ~i;~i~;:~~O~~O~~::l~:~~f'sC~i~~~7~v~~ I totfelul de maşini agricole 
deroa..;e ele afaceri, încaslim pretensinni, mijlocim ox- acu 
pediarea do traIJsportllri pe ('alea ferată re~olvilm ori 
şi ce încredinţări. prompt ~i momontan, în cazuri Ul'- ŞI· .ce ra"" rl-e. cel, 
genle prin Cl!RIf<;U pc Jitnga preţ moderat. ti57 Il s~al 

SZANTO si CO Str. Gen~ral Grigorescu (Ta- ,~ în 
1, • bajdi·u.) 3 .••• Telefon 746. ~~~~~~)t~~;;C)()E)Ot Iov 

........................... 
ACţU mici dela Banca de I~ăHtrare CivilU 

I 
! dia Arad (mmpără în orice cantitate 
j 
f 

I eu (Iretul 
100 LEI. 

Reprezentantul Băneel Generale de Economie din 
; Sibiu ••••• Arad, Piaţa Catedralei Na.4. 731 ........................... 

FRAŢII NEUMAN 
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Fabrică de Spil't şi de drojdie 

Fahrica de făină ••••• ARAD -

Administraţia = 

Gaz~t~ Araaului 
primeste sprepulJ-, 
IIcareanunţurllef-

tine. 

-
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'tipografia L. Retuy fi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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