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Noul 
eu 

guvern. probabil, jenaţi şi nedumeriţi vI'emei şi caro cheltueşte ul
unii pe ceilalţi. timul 8ău ban pentru munca 

Sentimentul aCt18ta de j eua. viei, când VfA, auzi că ta Arad 
mai fost nici o datti. pl'jmmi- nu va Înceta deeM o dată vinul se vinde cu 200 lei Guvernul s'a format In fe

~S lul cum am arMat In număml 
- nostru de Duminecă. 

Lista noului guvern, tI'e
le când peste mi ce aşteptări şi 

batAnd ori ce record de op-
'timism, a făcut o senzaţiune 

rI !Iureroasi:\. şi a provocat o 111-
- grijoral'e, amestecată din ne

norocire, cu oare cam ele
mente de veselie, ce trebueşte 
!ă ne dea mai mult de gândit 
!neA, faţa de evenÎmentul po

. [ltic petrecut, 
In adevăr, toate elemell

ce puteftu şA fi~ consll!
adica opiniunea puh1ică, 

iresa, partidele politice, cum 
ti elementele de ordin abstract, 
ounul simţ, simţul politic, şi 
cunoaşterea oamenilor şi a 
realit~ţilor politice, totul, In 
fine, tindea să. ne spue şi să 
ne asigure, cii un guvern 
Tache Ionescu era absolut cu 
nepu tin ţă. 

Ardelenii refuzaEleI'n, hotă-
i8 r&t concursul lor; liberalii de 

aaemenea, afara bine înţeles 
~ le aceea ce făceau pe sub 

mana. ; celelalte grupări poli
ticecondamnau intenţia dlui 
fache Ionescu, iar majoJ'ita-
We parlamentare declarau ne

lU. led ca vor refuza sa stea de 
mrba. cu lJguv81'nul neloia]'·. 

BA:rbaţî politici ca dnii !\ila
lei Cantacuzino şi Flondor, ca 
:orga şi A verescu, asigul'au că 

• un guvern, tocondiţiile de azi, 
, ar fi un subiect de glumă, de 

?Iuma. maeahrA fâcuta. pe' spi
, narea naţiunei. 

In contra logicei, a jude
eAţei, a realităţilor politice şi 
în contra voinţei ţa.rei întregi, 
!'a format totuşi un guvern, 
guvernul dlui Tache Ionescu, 
i caruia listă continuă şi 
astazi sA faeti. obiectul supl'in
Qerei uni versale. 

Din toţi miniştri de astă.zi, 
numai dnii Vladescu şi Ionescu 
au mai fost consilieri ai Tro
nului, iar cel din urmă nu a 

nistru. cu cl1derea cabinetului, ~ a cil- JitI'U, 

Ceilalţi membr'ii ai cabine- ruia existenţă este măsurată tu Sindicahll viticoJ are meni-
tului 'j) Oameni cum se catie, mod precis. rea şi de a stârpi comerţul 
bravi cetaţeni, suflete drepte, ____ _-___ .__ necinstit de vinuri şi de a ce-
unii, poate; dar miniştri ~ COIl- re . pedepsirea falsificatorilor; 
silieri ai Tl'Ollului în tmprt-ju- Majorarea preturilor În ya fi deci de datoria noastrA 
rările (le astazi? Sfetnici 3'; C aG.enele SI- che' stl"unea sa cercetam aceste vinuri stre-
Regelui şi ai unţiunei, duplt I!. ine - nobile? 
gllVel'nul Partidului Poporului? I vinurilor. Este tusă de datoria autori-

Priveşti lista mjnisterială; tAţilor locale, administrative, 
te miri şi te miri apoi din CII ma.re ~urprin~ere am af- poliţieneşti şi sanitare să tn-
nou, pentm a te mira apoi lat astăzI, ;11!1 pl'eţioat::a ,,,Ga- frAueze ori ce tentativă de 
inca oda.ta; te indignezi Pl'in- zeta Aradu~Ul" de::>pl'e fixarea speculA şi ori ce incercare de 
tre aC0esele dtale de mi- r unor preţurI scandaloa8~, pentru falsificarea etichetelor ce se 
rare; râ3i apoi, şi 1ţi pare l aşa ziş~le vinuri f'ltreine. pun pe sticlele cu vin. 
rau că ţi-a veuit ea. razi, şi Socotim, c~ a se aproba ~ Ştim pozitiv că importul de 
In cele din m'mlt te poso- asen~ene~ majorare de preţurI viuul'i nu este liber in ţara 
milrăşti ,şi disperezi de via+,ă la VlIlurl. Ravac .de TOk.ay?,. 

~ 1 t tIV noastră, ne intrebăm deci pe 
şi de oal1Jeni de logica oame· ~rec~m ŞI a ves 1 e e murI unda şi cum Be aduc aceste 
nilor şi de aceea a vieţei. Streme? este a se tolera, a se . . . 
L d tncuraJ'a falsificarea vinuriIol" VlUurl streme la Arad 

a urmă e tot, tn fine, tn ' r b' . d 
faţa ireparabil ului, te pătrunde Intr'o regiune atat de vestită \ .Ar 1 me. ca ~rl e ca.t~ 
O Il ·lX. dâ l"I '~ţ' de potio-orie. ,01'1 este In dlscuţmne chesti-[ 1 a. a nca. ŞI 1 1 rupe 1:> , ] d . .. 
trupul o sfăşiere gL'oaznică Chiar daca. depozitarii şi um ce se ea~ă e Yll11!n ŞI 
In faţa convingerei supre: importatorii acestor Vinuri Ra- d~ prodUCAtorl, auto,rlt~ţll~ tn 
me că aceasta ţara. mândra vac Streina ar fi dispuşi să dI ept ~ă, cerce~eze ŞI ~mdlCa
şi frumoasti., cu gloria şi cu pună în consumaţiune acele tul VltJcol al JudeţulUI, care 
trecutul ei, a ajuns o simpla vinuri vestite car'e dupa. Doi este r?prezentantul tutulol' pod: 
jucărie, in mâinile unor oa- I este tot amestecul şi falsifică- , goremlor, recunoscut le~a],. ŞI 
meni, cari nu () înţeleg, nu rile la cei mai vestiţi depozi-' c~lre poate să dea exph?aţm-

. b " . ~ tl"l • tari după cum o vom dovedi Dl e necesare tn materIe de o lU e::;c, nu o respec al ŞI , . " f' ~ b 1 

. 'fi x. t t J • zilele acestea cu analiza ofi-: VmUl'l, ar 1 cea mal uoa. ca e 
c~rl o saCfl Ca.. Il U OI' capr16

• • ,. , : pentru a nu se mai da loc Ia 
c1lIor, tutuIOl' patmlilor şi tutu- CIală a MInIsterulUI de Agn- I • d . 
1 ' ll"ob" '1'] cultură- chiar a~a fiiod soco- t asemenea comICO - ramatwe 01 s u. IClUnI OI or. , Y , l ' 1"0' d f:' 1 ' . 

tl'm nepatriotl'c sl"o se udml·tll. l maJora.rI e preyUfl a VInUrI 
Câte o data felul cum se a. ... a i f 1 

face politica la noi; felul punerea iu cOllsumaţiune în! n ca ene e. 
cum procedeaza opoziţia şi localuri publice de cL 1, a unor ~ 1.7 Dee, 1921 Arad. 
modul cum viu guvernele Ia vinul'i, necontrolate, aşa zise Sindicatul Viticol Arad. 
putere. te fac sA crezi Că te streine, to~mai în capitala unui Director H. Anllstasiu. 
găseşti în faţa unei farse u- judeţ eminamente de podgo- __ _ . ... . ... .. _ 
riaşe, făcută de glumeţi de rie. 
slabă calitate, directori de Dacă. acei cari sunt chemaţi Presa ~i noul guvern. 
scenă ai unei politici ieftine sti. stabilească astfel de preţuri 
şi de l'aU gust, C('ezi că te Ia vin, ar cerceta puţin situa- .Daciac scrie despre miniştrii ie-

gtseşti, pentru a spune totul, ţia podgoreniIor producători, ai II ,ind ~e la. Palat după depunerea 
t . , d t' d Jurămautulut : . 

tn faţa unor păcălîtori sinistri aces. UI J.u ey ş~ ar ve. ea cum, , Notli,m că. 12 din numirnl noi. 
ai opiniunei publice, tnsărci- marIle fIrme dm localItate nu lor miniştri sunt pentru prima oari. 
naţi de cei nuti aprigi duş- ofer'a, pe cele mai vechi, su- un fiii cu harul de sfetnici ai Tronu· 
mani ai ţărei cu profanarea perioare vinuri nici 10 lei pe lui7 Pe ~aţa lor ceteşti s.~rpriză •. î,n
a tot oeea ce patria are mai litru, atunci credem ca. nu ar dOla.li ŞI toate stâ.ngăcnle nOVlCla-

. d 't ~ , . tulUl. 
mare şi mai scump. m~ll a mI e asemenea. urcârl ŞI . Unii ies cu căciuliIe în cap, alţii 

In momentul când ţara etIchete. cu pălării ,Gambetac sau feutru şi 
contempla. uluita lista nouilor Ce va zice podgoreanul care doi~trei c1acuri. 

miniştl'i, aceştia se privesc munceşte sub toate riscul'ile 



.... 

GAZ~~TA ARADULUI 

Consfătuirea majorităţilor. Pentru elevele scoalei , 
normale. 

Sâmbătă la orele 5, majoritarii 
s'au intruuit din nou la Senat spre 
a discuta a"upra situaţ'UlltÎ. 

D. general Averescu, spune că 
IIU trebue antbpat a~upra eveni· 
mentelor cari au mers destul de acce
lerat, 

Mi s'a adus să semnez, declari 
d-sa, decretul de numire al succe
sorului meu, ~care nu a fost cel 
produs de miile, d. general Cuandă, 
- ci fostul meu coltg, d. Tache Io
nescu. 

Am vă.zut lista d-sale tII care fi
gureazA duui membri din partidul po· 
porului. 

Azi dimineaţă. mi s'au rostit cu 
persistel!ţă 3 nume. Am CHemat pe 
doi din el ~i spre satisfacţia mea fi 
spre lauda partidu'ui nostru. actşli:t 
mi-au spus că fără cOllsimţt1.mân
tul meu nU ar fi fă.cut nimic defini
tiv. 

D. Mironescu, mi-a rămas le-
gat sufleteşte mie şi partidului 
meu. 

De asemenea d. ZJnne. 
Propun, - ,i dv. sil. ralificaţi -

ca ori ce membrii din partidul 
poporului care ar figura pe lista 
d-Iui Tache Ionescu, să fie exclus dio 
partid. 

S'a voit o .detentă« politică pe 
care o Inţelegeam printr'un guve.rn 
de colaborare, nu unul ca celce linde 
si se. formeze. 

D. Argetoianu crede că. M. Sa 
Uegele nu~şi poate râde de un om 
care 25 ani a adus reale serviciului 
ţării. 

Cred că. d. Tache Ionescu va e~ua 
,i nu e nevoe să. ne mobilizăm toate 
forţele noastre. 

D 'Gen. Coa11dii propune să se 
tină şedinţe la Senat dupA cum ţine 
şi Camera. 

D Ing. Mironesw ţiue să a· 
rate cii. în calitate de implicat, 
in trntativa d-Iui Tache Ionescu, se 
desbracă de orice învinuire. 

Nu trebue s!\ fiu insultat, 
r.ice d-sa - punâ.ndumi-se la îndo
ială. sinceritatea şi hOlărârea cu care 
am dat mica mea cohborare dlu! gen. 
Averencu. 

Dizolvarea eventuall nu ne în
spăimântî'l căci ea ne conduce ina
intea alegăt.orilor unde partidul Popo
rului va avea iarlşi izbânda. 

D. Gr. 1rancu Iaşi. Trebue si 

fi m solidari In jurul şefului nostru ,1 
sucC'eşul nostru va fi al ţărei şi al 
democraţiei. 

D. 1mbroane spune ci ardelenii 
şi băldtţt'llii uniţi, au făcut jurământ 
de a int{tri democraţia ordoaaU. Care 
va ~'Ullt bazele RomâlJiei Mari. 

1). Peb'ot1id reftriudu·se la cele 
spu,.;e de d. Goga la o precedentă 
cOIl!--fiHuire constată cA supărarea 

millistrului artelor cerca de acolo că 
se constituia, fAt 1\ ştirea dşa!e. o 
nouă trupă de opere!ă ::.ul) condu
cerca dlui Tache Ionescu. 

Alcătuire:lguv, rnului Tache Io
nescu se b, zea:tii. pe vechea :;Ii 
gre~lta părere că. se Illai pot 
forma guverne fără sentimentul ţărei. 

Rt-Ievează frumoasa solidaritate a 
majorit!iţei care a ară:at ~pectacolul 
rar al unei grupă,-i mai lOoli,lară când 
a căzut de h. putere de cât atunci 
când era 

D. gen. Averescu spune c' e im
posibil ca un guvern );8. stea la 
cii.rma ţărei să. "e sprijiJle pe o ma· 
joritat6 parlamentară. 

De acest lucru tşi dă seama bine 
şi guvemul îu perspectivă. 

Vorbind de eventuala prorogare, 
);pune că pe mine, nu mă îngrijeşte 

Ieri am primit la re
dacţie ViZlt21 dlui I Jie Reu, 
8uhinsl,eetOl' gt'neral de Si
~uruntă. şi care ne-tl remi~, 
din parte" 8t'rvieiulul de 
!oii~ur'UltA., !Suma de 2,000 
lei, IwnU'u ele,·ele şcot'lei 
normlLle. 

JIOtiul cum (1. Ilie Ueu 
aa raspuu~ In. npeJul nostru, 
I)enh'u ujutorurea celor treÎ
lieci tIe eleve rară haine şi 
fara Cinti arută Că usa a 
înţeles toatA îll~emnMlltea 
!o\Uuuţiei, clat'lâIHlu-se astfel 
printre puţinii Cllri întele~ 
rostul şeoalei la. Arad şi ul 
cărura nume au fost vazute 
in ll:;tele noastre de sub .. 
seriptie. 

In numele eleyclor şcoa-
1t~1 Căl'OI'~' Il se vor CUlIlllă
ra Cărţi, mulţumim dlui 
Reu pelitru donaţia de două 
mii de lei. 

această chestiune a prorogărei- ......... "'''''' ........ _ ... _ .......... ..-...... __ ._. __ .............. .". ..... _ ........ __ 
Mai importantă pare aceea a di

zoh·ărei. 
Eu am considerat în totdeauna 

că aveIlJ o constituţie bună, rea, dar 
care există. Va trebui să. stAm deci 
pe temeiul ei. Ca ea trebue ajustată 
în nouile uevoi e indiscutabil. Insii. 
această modificare trebue fă.cută tot 
pe baza cOilstituţiunei. 

Arc 128 din Constituţie prevede 
modul cum modificarea ei se poate 
de Parlament. 

In caz de dizolvare, parlamentul 
care ar veni ar trebui să. fie dizolvat 
şi el, iar al trpi lea parlament ar pu
tea face modificările constituţiei. 

Dacă &'ar recurge la dizolvare 
s'ar produce perturbări pe care 
mintea mea [:u le poate concepe. 

Sporirea preţurilor 
cerealelor. 

Comisiunea superio:uă de cum
părare a adus teleKrafic la cuno- i 

~ti/lţa Comisiei judeţene Arad urmă
toar .. le : 

Cu tncepere dela 1 Decemvrie 
emobilizâ.ndu-se grâul, secara şi făina, 
toate cantilAţile disponibile rămân la 
dispoziţia 8tatului, care este singurul 
cumpărător. 

Toţi cultivătorii şi deţinătorii de 
grâu, secară şi fl!.ină., Îo declaraţiile 
ce vor face cu ocazia invenlArierii 
ordonate pe baza legei de imobilizare 
,i care inventariare trebue terminatli 
până. Ia 25 Dec 1921, sunt obligaţi să 
declare în mod sincer toate cantită .. 
ţile ce an. altfel se expun la ppdep-

Majorita.tea a fost grav ofen
sată când a fost pu~ă. în dilema de 
a fi dizolvată sau de a colabora cu 
d. Tache Ionescu. sele prevăzute la articolul 13. 

Face apel la disciplina majo-\ Cantitaţil: constatate .disponi~ile 
rităţei, ca în zilele CÎl!HI se vor ~e vor cumpara de stat prm comISIIle 
ţine Redinţe să nu !ucre7.e decât Judeţene. 
8olid~r I Comisil111ea superioară de cumpl-

1921 a hotărât sporirea preţurilor 
• \ rare în ~edinţa dela 8 Decemvrie 

.. .".."" .. _-._ ... _-, ......... .". .. __ .. ~~ ...... _--........ -_ ... """" ... ' .. 4 __ ...... __ ·~ .............. _-- *'--." actuale de bună Învoială,: la grâu 

o nenorocire pe Marea 
Neagră. 

Cursul liber de seara. 
Programul ~ăptăIUânn1. 

cu câte 4000 lei la vagon ~i anume 
lei 23000 la producator. lei 24000 la 
gară ~i 25000 lei la ~lep. Pentru 
secară s'au stabilit urmă.toarele pre-

Marea Neagri. a fost agitată de o 
puternică. furtună. tiOlp de 3 zile. 
Furtuna a inceput Vineri noaptea. 
Ea a surprins multe vapoare în. larg 
care nu se puteau orienta fiindcă. 
vântul stinsese farurile de pe ţărm. 

Mercuri. -
1. Conversation. 
Babescu. 

Limba franceză. _ ţu ri lei 19000 la produ,ător, lei 
Prof. dua Lucia V. 20000 la gară şi 21000 la şlep. Va

Vaporul .Santa Anac grav avariat 
a isbutit cu mare greutate să se re
fugieze în portul Burgas. Un vapor 
încărcat cu mărfuri ~i boi al comer
ctantului Simionovici în drum spre 
Constantinopole, a luptat cu valurile. 
Combustibilul se ispră.vise atunci că

Joi. - Limba română. - (Cur
sul funcţionarilor) I. Imperfectul (con
jugarea III. IV). Prof. dnii Ioachim 
Dabiciu, Traian Mager. - Limba 
română.. (Cursul funcţionarilor). II. 
Lectură. Lucrări tn scris. Prof. d. 
L'lzAr Roşculeţ. - Algebra. (6-7). 
Operaţiuni cu numere algebrice. Prof. 
d. Ion Dumitriu. 

pitanul pentru ca să poată funcţiona Vineri. - Limba româ.nă. (Curs 
maşinile a ordonat să se ardil. măr- public). Imperfectul (colliugarea 1lI
fu riie cu cari era loc~rcat vapo- IV). Prof. d. Lazăr Roş :uleţ. -
ruj. Limba franceză.. I. - Exercices de 

Tonajul însă era prea tncărcat ~i graOlmaire appliquee. Prof. dna Lucia 
pentru a se salva vaporul a fost ne- V. Pabescu' - Limba franceză. Cau
voie să se sacrifice boii, cari au fost I serie litteraire. Gallicismes. Prof. d. 
_ar_u_n_c_3..,ţi_tn_m_a_r_e_. ________ ~.Je~_ Decamp I 

gonul e socotit de 10 mii chilo
grame. 

Aceste preţuri se vor plăti atât 
producătorilor cât şi comercian
ţilor cu începere dela 1 Decemvrie 
1921. 

In cazul fând cultivatorii sau de· 
ţină.torii nu vor preda iimediat can
tităţile ce posedă ca disponibilităţi 
constatate, se va aplica rechiziţa iar 
cheltuielile ocazionate vor fi în sar
cina d .. ţinătorilor reţinându-se tii n 
preţurile arătate mai sus câte 3000 
lei la fiecare vagon. 

Sporirea de preţuri este acordată. 
de comisiunea superioară ca un sti
mulent pentru producător, iar- nu 
ca incurajare a speculatorilar de ce
reale. 

21 Deeemvrie 1921 -
INFORMAŢIUNI. 
- D$oara Aurelia Luceanu şi d. 

Romulus Muntean, conducătorul tipo. 
grafiei diecezane din Arad, logodi'i. 

- Individul JIubert Arminiu. Su. 
pus heI \ eţian a fo~t prins la Cunici 
că a voit să. treaci frontiera cu 2\:1 mii 
lei, pentru cari n'avea permls[unea 
prevăzută. Hllbert a fost tnainlat 
parchetului, iar suma aflall\ asupra 
lui a fost confiscată. 

- Spărgă.torii deja magazinul de 
coloniale F;irber, Anton Volinski ~i 
Vasilie Duncellko au fost îllaillta~ 
ieri parchetului de către llecţia de 
urmărirea poliţiei. . 

_. Ministerul de interne a COD. 

firmat incadra.rea dlui Dionisie Marti. 
novici, Con (roJor la Casa O rfanala & 

oraşului Arad, in clasa ~eaptea de l 

salarizare gradaţia a treia, cu data 
de 1 Se]Jtcmvrie, conform deciziei 
consiliului comunal. 

- ţ;ef al Serviciului de siguranţi 
din Arad post devenit vacant Iii ur. 
ma înaintării dlui Ilie Rău ca sub. 
inspector general al siguranţei, a 
fost numit d. N. Popescu, fost plni 
acuma ~ef al Siguranţei din Turnul. 
Severin. D. Popescu a sosit alal1iieri 
la. Arad şi în zilele apropiate va lua 
conducerea Serviciului de Siguranţa. 

- Ministerul de finanţe a făcuI 
cunoscut vămilor el importatorii pe 
numele cărora sosesc mărfurile sunt 
scutiţi de taxa de lux ~i {'ifra de t 
alaceri in cazul când vor dovedi ci ! 

ei sunt comercianţi. că. sunt la cu· I 

rent cu pla.ta patentei şi că marfa I 

este destinată comertului lor obisnuit 
In caz contrar 'importatorul n 

trebui !'ă plătească acest impozit ~ I 

vaml. Ori de câte ori se va face G I 

transmitere .:: de mărfuri, de al~te. 
ori va trebui ~l se plătească taxa pe 
lux ~i cifra de afaceri. 

- Prin Inalt decret M. Sa Re· , 
gele a acordat cuvenitul exequalur 
dlui lan Jiraschek numit consu! al I 

Republicei ct':hoslovace la Cluj fi a· 
vând ca circumscripţie consul:lfă jn- I 

deţele din Transilva1lia, Banat, Cri· I 

,ana şi Maramurăş 

• u. "-' .. -17 w". .~ dl. 

Rezultatul plebiscitu1ui 
dela Sopron. 

După ştirile din sursA ungară 
Comisia pleibiscitară. a incheiat fi 
verificat procesele verbale Sâ.mbătă 
seara la orele 6. 

Comisia de generali a constat ci 
pentru Ungaria s'au dat 15.343 ia· 
divizi, ial pentr~ Austria 8.227. la 
total ati votat 24.616 ~i dintre a· 
o'ştia 4001 n'au uzat de dreptul 
lor. După ° telegrami din Soprun, 
prima, ul acestui oraş a declarat ci 
Sopronul va fi redat Ungariei În zial 
a doua de Crăciun. 

• 
După. cum se anun~ oficial din 

Viena. u"ităţi din armata maghiar. 
trec mereu pe teritorul austriac ~ 
prind patrulele austrÎace. 

In şedinţa de Luni a camerii 
austriace s'au ridicat protestări ener' 
gice Im!olriva acestor invaziuni llIl: 

ghiare, şi s'a cerut ca guvernul f 
cancelarul să facă demersuri la gu· 
vernul ungar pentru a se da S3.1is. 
facţie deplinA soldatilor austrl3C: 

jefuiţi şi tot odati\. si se aduca II 
cunoştillţa Ligei Popoarelor aceas ll 

nou! itlcA1C;J.r>' a Unll:lriei. 

GbAorghaR' '. el·nAr:~~:z;o!~paltoane bluse negliO"eRicostumeStr.~UlÎllescn~rll 
" " " tru dama "b T EdlflCUI CafsnealUl __________ = _______________ Cla.ă .eparată de _ă.urat. 504 Telefoa 530. Cornul VâuătorulaL 
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Lllcrările CJonstituoutei 
biseriee8ti. 

contractante la o conferinţi, menită 
să. examineze ,i să reglem~nteze di
feredul. 

2) In caz când drepturile sus~ 
menţionate ar fi ameninţate de ati· 
tudinea agresivA. a oric~rei alte pu
teri, înaltele părţi contractao!e vor 
trebui să·~i comunice p!\rerite tn mo· 
dul cel mai sincer 'Ii compleet, spre 
a cădea de acord asupra celor mai 
eficace măsuri de luat toţi odată 
sau separat, pentru a face faţa situ-

L Vineri dimilleaţa la orele 11 s'a 
10 inlrunit In Bucureşti. l~ FUlldaţia 
,1, (arol, constit~anta :blse.nct'~scl sub 
1. rezldenţÎa mltropolnulul pnmat dr. 
I ' C ' f ~irotl r:ste a. 
ii . La prima şedintii. au fost de faţă 
!i . Jlitropoliţii: Nicolae Bă-Ian. al Ar.de~
It iului şi Pimen al Moldo~e~, ar~llII:'pl.: 
'i !tupul Gurie. al BasarabIeI,. epIscopII 

\'isarioll PUlU al Argf'i,lU1UI, Trodo
le ,ie al Romanului, Bartulomeu al 
fi Rlî.mnicului, Nicodim al Huşilor, arhie· 
~ reil platon Ciossu, Evghenie Plle,;,
le teanu şi Hipolit al Bucovinei. 

F(,şni miniştri ai cultelor: C. Dis· 
o· se-CU 1. G. Duca, 1. Borcea şi S. 
:i. i ~rhedillţi. Din partea ministerului de 
a ;ulte ia parle d. St. Bră.dll~teallu. di
It f,cto rul general al cultelor. precum 
ta ii reprezentanţii clerului bisericilor 
el Jin provill~iile al.ipite. . . 

Mitropoltrul pnmat, dr. M1ron Cns
li ; lea deschizând ~edinţele constituan
r· tei a al ălat in cuvâ,ntare:t sa că. 
b· proiectul de unificare bisericească 
a care va fi prezentat desbaterilor 
~, to~stituatltei este o lege elaboratii. tu 
d· .• urma unei munci serioase. totu~ dacii. 
:ri . lfe vre o lacună. nădejdueşte că va 
U fi complectat şi aprobat de consti 
A, luanli. 
ul MuropolituJ Bălan al Ardealului 
pe cere ca comisiunea însărcinată cu 
,nt elaborarra proectului de unificare bi· 
de sericească să prezinte raportul lucră
ci ri!or sale, pentruca adunarea să poată 
:u. ai,rula In completă cunoştinţă de 
rfa taUza. 
lit. D. P. Gârboviceauu propune ca 
VI lnale rapoartele ce cuprind di ferite 
d& deziderate ale organizaţiilor biseri~ 

(~şti să. fiemaiin1â.i r. vă.zut~ de 
ea wmisiunr,a de 15 şi ia urmă. prezcn· 
pt tale adunării. 

Arhiepiscopttl Gurie al Basarabiei 
te- propune ca dezideralele organizaţji-
tur lor bisericeşti difl provinciile alipite 
al IA fie dhcutale chiar de arlunare. 
a· Mitropolitul p.timat punâ.nd la vot 
ju· cele două. propuneri, adunarea a ad· 
n. mi~ pe aceea a dlui Gâ-rbovÎceaflu. 

Memhl ii c:onstiluantHi au luat apoi 
.... in discuţie chesttUllt3 dacă proiectul 

de unificare poate fi discutat fării. li modificările cerute de bisericile din 
provinciile alipite. Se formeazA doul1 
tarente: unul, cel e imediata discutare 

ari· a proiectului, aşa cum este redactat 
li rămânÎlnd ca. obsrrvatiile organizaţii

lti ~r biseric!'~ti sA. fie discutate direct 
~e adunare. iar al doilea cere· să se 

ti ,mâne pentru şedinţa viitoare discu· 
in. pa proiectului impreună. cu propune: 
In riie ~i dezideratele bisericilor alipite. 
a. Şedinţa a fost ridiaatEi. Ia orele 

)Iul 12 şi jumătate. 
• 

'OD, 
ci Vineri dup' masă comisia dA 15 

:iua s'a tntrunit la palatul mitropolitan 
sub preşedinţia mitropolitului primat, 
discutâ.nd hOIărârile Congresului bi

diolericesc din Sibiu. .. 
I ari 

A doua şedinţe. a. constitLlantei 
~ ~ avut loc Sâmblltii. dimineaţ:\, sub 

lerii preşedinţia Mllropolitulu! pri mat şi 
ler' fiind de . faţă prelaţ,ii din tntreagt'L 
:na. !ara, foştii miniştri 1. Borcea, S. 

F Uehedinţi. V. Goldi~, iar din ţpartea 
ministerului cultelor d. ~St. Brădiş. 

ri~: teanu, directorul general al Cul
lelor. iacl 

II D. dr. Şesan, profesor la Uni-
versitatea din Cermluţi luând cuvân
luI ca raportor al proiectului de lege 

... pentru organizarea bisericei auto- 1 

.. 
cefale ortodoxe române, arată princi
pi ile fundamentale ale proieclului care 
se aseamănă în multe privinţi cu 
statutul ''J.gunian. 

La elaborarea acestui proiect co
mi~i unea de 15 a ţinut seamă., In 
primul rând, de principiile de au· 
tonomie ale bisericei, cari trebuiau 
puse tn concordanţă. cu legile şi in
teresele statului. 

Proiectul - spune raportorul 
este completat de ministerul cultelor 
şi de Sinod, iar forma defillilivă o 
va căpăta numai în urma desbate
rilor acestei eonstituante. In urma 
discuţiuniior privitoare la fixarea ra· 
portului numeric de mireui şi ele· 
riei, sta ajuns In cele din urmă 
ca reprezentanţii cleruiui şi ai po· 
porului să fie tn proporţi<! de 
trei sferturi derici şi 2-3 mirelli 
pentru Ardeal ~i 1-2 pentru cele
lalte regiuni. 

D-sa repetă că. proectul va trece 
prin 'corpurile legiuitoare fă.r~ si su· 
fere vre·o modificare, în ceea ce 
privt'~te principiile de autollomie. 
Statutul - ·anexat acestui proiect
cuprinzând organizaţia bisericeascil 
nu va fi supus discuţiuni!or. 

Asupra desbaterilor ce vor urma 
relativ la proiectul înaintat, se Ila~te 
o vie discuFune la care iau parte 
dnH S. Mehedinţi, V. Goldi~, Erani· 
ŞtI.', episcopul Vartolomeu, mitropoli
tul Balan. Discuţia se termină. mi
tropolitul primat cerând fraţilor din 
Ardeal să. fie mai concilianţi că-ci în 
vechiul regat este nevoe ca unifica
rea si fie imediată. 

Mitropolitul primat pune apoi la 
vot propunerile d-lor Gheorghiu şi 
GoJdiş, in sensul ca sA. se dea 
timpul necesar comisiunei de 15 
si revadă. tot materialul ce tre~ 
bue sistemizat şi depus Inain
tea constituantei ca bazll. de dis
cuţie. 

Consti tuanta au mite propulle~ 

riie. 
S~ decide apoi ca viitoarea 

şt'?inţii. să. se ţină Joi in 22 Decern~ 
vrie. 

..." te 

aţiunei. . 
3) Prezentul acord a fost inche· 

iat pe timp de zece ani, de la În
trarea sa in vigoare. După expirare 
va continua sii. existe, cu rezerva 
dreptului ce·1 are fiecare din inal:
tele părţi contractante sEi. se de
mită lillr'un interval de 12 luni. 

4) Prezentul acord va. fi ratificat 
cât de curând în conformitate, cu 
metodele constituţionale a inaitelor 
părţi COIl!ractante. El va Intra 1n vi
goare imediat, după ce vor fi depuse 
ratificările la Washington. In urma 
aces to r raIi fi cări, co 11 ve nţiu nea intre 
Marea.Britanie şi Japonia, tncheiată 
la Londra, In 13 Iulie 1921 va lua 
sfârşit. 

• 
Acordul naval menţine ~ stahts 

quoc pentru fortificaţiullile Pacificu
lui. Acest acord nu cuprinde statele 
Havai, Noua Zelanda ~i archîpelagul 
japonez, peLltru care liberta.ţea 
de fOI tifieaţiune rămâne In întregime. 

~ $V , t. 

Guvernul 
. si d. Matei Contacuzino. , 

In le~l'l.turEi. cu ştirea dală de 
ziare ci d. M. Cantacu%ino a fo!!t 
solicitat să intre în- guvernul pe 
care vopşte sl-l formeze d. rrache 10· 
nescu, fostul milli~tru de justiţie in 
cabinetul guvernului Averescu a făcut 
la laEli intre altele, următoarele de
claraţiuni : 

Textul conventiunei 
Pacificului: 

- , Vestea că tn urma retrag-~
rei generalului Averescu, d. Tache 10· 
Ilescu a~ fi fost însărcinat cu for
marea guvernului, a fost primiti. tn 
toate cercurile cu scepticism sau cel 
puţin priviH'l ca o soluţiune provi
zorie menită a se da putinţa for
ţelor politice de a se concentra 

I spre a de~emna O formaţiune gu
i vernamentală care să aibă şi capa· 
I citatea şi autoritatea politică şi mo
I rală trebuitoare pentru a face fitţă. 
covâr~itoarelor greutăţi prin care ţara 
trect'. 

Statele·Unite ale Americei.· im
periul Bntanic, Franţa ,i Japonia, i[l 

vederea menţinerei păcei generale şi 
a drepturilor relalive la posesiunile 
ihsulare şi la dominiunile lor insu· 
Iare din zona Oceanului Pacific, au 
hotărât să tnchee Ull tratat. Ia acest 
scop, au desemllat ca plenipotenţiari 
pe d-nii (urmează numele plenipoten
ţiarilor), cari în urma schimbului 
mandatelor şi recunoaşterea temeini
ciei lor au convenit urmiLtoarele: . 

1) In altele părţi contractante 
sunt de acord, in ·ceea ce le pri
ve,te! si se respecte drepturile lor 
reciproce, relative la posesiunile În
sulare si dominiunile lor insulare din 
zoua O'ceaflului Pacific, Dacă cumva 
star ivi intre unele din Înaltele 
piirţi contractante vre-o .neînţelegere 
relativA. la o chestiune ce ar privi 
Oceanul Pacific, chestiune ce ar 
viza unul din drepturile susmenţio
nate şi care nu ar putea fi tran~ite 
pe cale diplomatică, riscAnrl astfel 
să. turbure bUlla armonie care! existi 
aslăzi intre ele, aceste puteri vor, 
trebui sa învi[e pe celelalte pArti 

JD. Tache Ionescu era în urma 
marelui ajutor politic pe care geue~ 
raiul Averescu i l'a, dat, moralmente 
obligat să cazi alăturea de preşe
dintele său, a~a că. un guvern pre
zidat de d. Tache Ionescu nu 
poate să fie conceput astăzi decâ.t 
cu Invoirea şi concursul generalului 
Averescu. 

• Din punctul de vedere politic 
nici solidarÎzaera lui cu guvernarea 
care a luat sfârşit, nici importa.nţa 
lIeÎnsemnat1i a grupărei sale nu pot 
conferi dlui Tache Ionescu autorita
tea neapărat trebuitoare pentru a 
grupa In jurul lui forţe politice ca
pabile şi bine orientate precum şi 
pentru a prezida eventualele viitoare 
alegeri. 

»Iată. pentru ce indicaţiunile de 
ordiue internă, singure comp"tibile 
cu mândria ţă.rei tntru cîlt prive~ta 
formarea guvernelor nu-mi pMmit 
de a privi UII eventual guvern Tache 
Ionescu. decât ca o soluţiune trecEi.
toare şi de lichidare c. 

------------_._-~-----

I 

Adunarea medicilor 
veterinari din Arad. 
Duminecă 18 Decemvrie a. c. 

au avut loc in localul Subprefecturei 
dela Arad prima adunare a ml'did· 
lor veterinari din judeţul Arad spre 
a se consfătui în ceea ce priveşte 
organizarea. serviciului veterinar după 
cerinţele actuale. -

Adunarea a fost prezida!. de d. 
dr. Veterinar Turturică Teod r, Di
rector Regional Zootechnic şi Sanitar 
Veterinar din Timişoara. 

.A fost la ordiuea zilei: Discuţie. 
asupra boalelor contagioase din JU
deţul Arad şi pericolul ce ameninţă 
economia noa~tră naţiollalli. în caz 
câlld propagarea acestor maladii ar 
lua propnrţiuni m:>ri. Alltraxul (Boala 
de splltlă.), Turbarea, cărbullele em
fizematos - armuraru - şi pesta 
porcină. fac cele mai multe pierderi 
printre animalele I cuitorilor ~i se 
constată în mod frecvent. 

Motivul acestor apariţii periodice 
,i frecvente se datoreşte atât infec
ţi unii naturale a termenului, cât ~j 
neglijenţii autorităţilor comunale ru
rale, cari nu supraveghiază în mod 
permanent executarea prescripţiunilur 
sanitare veterinare date de medici 
veterinari ~i impuse de lege. 

Unul din focarele cele mai pri. 
mejdioase sunt lntreţinute, conform 
prescripţiunilor legii, iar cadavrele 
sunt de cele mai multe ori desgro
pate de câini, infecl8.nd astfel cu 
o&.se şi bucăţi de că,rnuri stricate 
câ,mpiile şi păşunile . 

Deasemenea proprietarii animale
lor moarte, nefiind în de ajun .. de 
educaţi in această privinţă jupoaie 
cadavrele Illaillte de .:1 anunţa pe 
medicii veterinari, infectâ,ud astfel 
curţile şi infectându-se el iusu,i 
foarte adese. 

sta discutat de asr,mt>nea pericolul 
ce amenillţ& populatiunea consumA
toare de lapte provenit dela vaci Il 

căror sănătate este dubioasă, de 
oare ce se ştie, că. bacilul tubercu
lozii bovideelor se adaptează foarte 
uşer la oameni. iar transmisiunea lui 
prin lapte llefert, zmântiuă, sau Ullt 

se face cu cea. mai mare U~llfj nţă. 
De asemenea febra aftoasă (buala. 

de gură 'il' de picioare) se transmite 
la oameni tot prin laptele şi deriva
tele sale provenite dela animale bol
nave de aceasta boală, 

Se va da o deosebită atetlţiune 
in ceea. ce prive~le insp ... cţiuuea cir· 
nurilor puse în cOllsumaţluuea pu
blică, peJllru a se asigura săultatea 
consumătoriior. 

Se vor face intervenţiuni pentru 
ohligativitatea vaccinaţiullilor contra 
maladiilor ce blÎntue mai mult În 
aceste r .. giuni ~i care aduc perderi 
simţitoare economilor . 

Carantina ,i controlul câ.ini1or fn 
comunele rurale se va sup, aveghia tn 
deaproape. 

Se va iusista asupra tntleţinetii 
tu hune condiţiuni de izolare a cimi
tirelor de animale . 

Se vor tuberculiniza. toate vacile 
a cAror lapte să comercializeazA eX
clusindu·se din comerţ laptele aniş 
malelor tuberculoase, sau bolnave de 
ori care altă maladie, ce star trallS
mite prin lapte la consumlltori. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

Vis-a-vis cu Teatrul 
498 Orăşenesc. 



Teatrlll OrĂSelleSe 
• .. 

Bepertor1l1 săptămAnal. 
Miercuri: Cowboyul. (Abou. B.) 
J9i: Faun cu program nou pentru prima 

oară. (Abon. C.) 
Vineri: Boeaeeio (Abon. A.) 
51mbătă: C081nzeana şi eei T pitici. 
Duminecă: Colonel J .. ottey. 
Sea.ra.: Bazllrul albastru. 
Luni: Studentul eerşitor. 
St:ara : Dansat ea N oroe. 
Marti: Valtal ultim. Operetă de Stt'auss 

llOU pPlltru prima oară (Aton. B.) 
Cosinzeana şi cei '2' peticl: Sâmbătă 

d. m. in 24 în junul Crăciunului cu îuceputulla 
3 ,i jumătt<te se va rt>produce intru bl1curia. 130-
piiior piesa. feericl cu musÎcR bună. şi Dansuri. 
Bilete să. pot cumpăra Luni dimineaţa la Cassă. 

Reprezentaţiuni de sărbători: După datiuă., 
pe sărbătorilor Crăciunului ca sA poată şi oaspeţii 
din provinţa ajunge la locuri comoade sa vor ţinea 
şi tu timpul pausei. Bilete pentru toate rept'ezen· 
taţiunele cu încf'perea de LUlli S8 pot cnmpăra. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 21, 22 DecemvrÎe In 21, 22, 23 Decemvrie 

Miercuri, Joi Mierouri, Joi, Vineri 

~ .:~" . 

~j 

G.\ZETA ARAO(JUTl 

Sa deschis Fe{lerala Cooperativelor 
( Asociatia tarei din Bucuresti) • , . . 

Sucnrsala judeţului: Arad. ARAD, Pia.ţa Avram Iancu No 18 unde m .. mbri asociaţiei pot sl-~i i 
procure in preţul cumpă.larei, piele talpi, ghete, pAlArii, stofă. pentru domni şi doamne, p4nZă, 
bumbac, aţă. s. a. Ne membrilor se vor aduge spe,.;e d..! procurare. Serviciu prompt. 6&:\ I 

llIAI~ICU BOT 1~ 
Ghete bărbă.t.l-şti şi femeieşti prima 
calitate lei 300 .••• Pălă.rii ieftine. 

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

~~~~--------------1t1A.GA.ZINUL DE «JARBUNI I 

KNEFFEL ! 
Bnlev. Re"ele Ferdinand 1. 2. 

carbanl de eălcat, lemue mărunte DS

eate, earhani În bneăt prima ealltate 
In Arad transport la domiciliu. 566 .rw_ .. .,_ .... ___ ~ ___ _ 

- - - -
Levai şi Szigeti 

--IoaN liOO, 
~I A. GAZ IN C U 

A.RTICOI.E DE 
480 

ARAD Buleval'lhllRe- . 
, gele F erdIBa.{ . 

1. No.16tfoBt Borol Beal.l) II 

I 
ma nu fa c tur ă, Filiala Chi~illeu, - -
stofe ~i mătăsuri Vânzare engros ~ 
~=======-======~I. 

Licltatiulle minuendă. , 
SArviciul eoouomic al oraşului muuici~ 

Arad ţine licitaţiune minuendi fo 22 Deoeomil 
anul curent la ora 4 p. m. în localul ofioiu;~ 
economic pentru asigurarea lucră.rilor de tiglare 
a edlfioiilor. I 

Ca vadiu se vor depune 1000 lei de b&ni' 
gata, sau hlrtii de valoare a.ooppt~ bile., 

Ofertele îusoris se vor în!iinta în plio inchi .• 
-.11 C.lJ".§" 407 ,i S8 vor lua in couliideral e numa.i atuDoi, daci 

~e..... aoestora la e"te a!Alurat fiii vadiG şi dacă ofer ° 
Film Dorian, dramă mare Puiul Vulturului. ~. _ ""o tanrul declara. că cunoaşte Ai primeilte condi 

in film. (L'Aiglon.) mal , ... .,. ca" ,i Co. 1 'J 'f ~ 
In 2 părţi. Partea II. Romanul celebra &. lui Vls-a-vl. de In t rar eal a Te a t r u ţiuni C~ndiţiuniie licitaţiunii minuende se pot prii 11 

F t ft t . Edmond Rostand,Tragedia Recumandă magazinul bine ~i abundant sortat ou 1 şi înHillte de licitaţiune la Dt Consilier ecu r 
a a pros 1 uel. misoiitoaro a fiului lui 1 nomio al oraşului. 

Piesa aceasta ne pune în Napoleon, Prinţul de ghete bărbătesf fi meiesti 81 Copii d d' d' . . . . 1 C luminăreali\viaţaobscurl I Reicl1stadt.Loculacţiunei , 1, e • de Ara IU ~e mta oomlSlel economIc a ora. a 
a pr08~ltuţilor: Actori a ~astelui. din Schonbrunn i şuiui Olt drept de mnnicipiu ţiuuta. la 12 ~ 

V
· .. b lin . III deplm& sa pompă Preţuri ieftine. . cemvri8 1921. t 
leneZI 81 ar eZI. A t . L M : . 

• ~ •• corI: ya l ara Ş1 S I 1 I . 
Numai pentru adulţi! II· -. Erncst Hoffmalln. - - -!&bo '""l- --- - erv c u econOIllIe. I 

MIC A P U B LI CIT A TE. r:-_.;:e:' .. -:-.=!~ool::e , I PoblleatlllDc. : , paltoane toamna Iarna , Compollesoratul foştil~r urbaria1işti din lt 1 
In biroul notariului comunal din Zărand jud. • de ,de ,e derat vinde la licitllţie publică. pădurea aflăt03! I 

A d ti d' t " d . l' ~ t pe teritorul fostei pădure Bohus îu mărime ~ I 
r.a , se ~au un a Itl.nc cu p~axa e. mal ~u ţ~ haine hărbăte,U ,1 pentra eopil circa 30-33 J'ugăre cat. lu dt>pilrtare de 2- • 

aUI, vredmc de lucru ŞI care ştie crb,· sene ŞI .... ... ~ 
vorbi în limba sta ului. Salariul se va staveri CI aIIa .eparata de .ăsarat km. de comuna Agriş fa data de 2H Decemm 
oonfor~ înţ~leg~rei. Competenţi la acest po~t • S z A N T Il si C OM LO S ARA O, e 1921 a. m. 10 ore la primăria comunali cli 1 

când tolodată. "i pretensiile 640 Plaţ_ Avram lanen N'o. 22. Preţul esclamării e de 150.000 lei. I 
S6 roaga a ŞI tnamta cererea de urgent conlUDl- ~' t Mă.dt'rat. 

381 Edificiul Teatmlui. Vadiu Se va. depune in numă.rar 15.000 Ic' I 
_________ Aa ____ .___ Coudîţiile să. pot vedea in tiecare zi la nOI 

J.ncunostiintare! e .... JSV - - &211 - 4iIiiiiiP -. tarul urbarial III. primăria comunei. I 
• , 4"7 Mă.derat, la 17 Decemvrie 1921. , 

Avem onoare a face cunoscut Ono public cii. cu data de In a1entiunea v 
Mitru Mihuţiu azi ne-am aso- III . D S 'lă ' dat sub Firma es ŞI - OalUna am 01 

in strada Eminescu No. 6. J:!i primim angajamente pentru 
cele mai delicate lucrări de modă enl{leză. si franceză. Ce cumpărătorilorde mobile 

prezÎdent urbari&L j 

rem Onorat. DOiUllne binevoitorul sprijin eu 'stimă 
-----------.... :"1 

Stefan Illes si Dua Samoila. . Pubticatî in I 

ARADULUI': -----~-----~_._-- "GAZETA 
Ludovic losonczy Arad 

Mobile pentru pranziror şi dormitor se pot 
cumpAra ieftin tn depozitui de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. EminescQ (Deak Ferenc) Nr.40 

~======~-==~~~~ 
6hlva8rglu .1 Ceaaornlcar .• Plata Avram Iancu Ho. 1. 

Mare &IIortiment de verlgh8t8 de logodnă, oroloave de 
buzuRar si de perete arglnhrll. Cumpâ.,ă aur pentrll lin 
45a preţ.qrl urQate. 

1 Banca Marmoroscb, Blank si Co, S~ A. 
_ sale Jii corespoudenţi în • • New. York, Paris, Vien& ~I 

I I Centrala: Bucureşti, SUCUl'. Sucursala Arad. Sucursale fn strllmătate: 

~~~~==~~~===~=~~~~~~ :-: toate oraşele Tărei. .-. • ;-: Constantinopol. :-: 

'Rom, Licher, Coguat ,i vinuri Capital societar si rezerve: 200.000000 Lei. 
de dessert pentru să.rbă.torile Cri'i.ciufiului. Telefonul despărtământului Adresa telpgrafică.: Telefonul de>tpărtă.mâ.ntului 

Vânzare în mare şi mic la magazinul :-; de cereale: No. 555 :-: BANCA BLANC :.: de marfă.: No.8ti3. :. 

Sall1uil Weiszherger succesor Arad, Nrul Telefonului 241. 

617 Bnlevardul Regina Maria No. 6. Efeptlleşte totfelnl de comision de bancă. . ..... - - -
In atenţiullea pantofarilol' şi ciobotarilor! recomandăm pulberf>a de cir-iz care prin compmdţia ei tntro>ce toate :!: 

ahdre fabricl\te şi e cpa mai ieftină. De vânzare in t(\at~ ma.ga.ziile de ~ • -
Pe Crăciun toată lumea să se procure cu Cognac-Medicinal Miniş-Magyara~ 

-
Tipografia L. Rethy ti Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

: 
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