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CRIZA. Afară. de aceasta., opoziţia Multe prohe din aceste vi-
: averescano - tachistă - marghilo- nm'i au fost trimise la a08HzIl 

lU manistă, ar face noului gu- ofioiaIă,' ia Bucureşti, şi rezul-
- Telegrame, lIecontrolate, 80- dsale. a fâcut pur şi simplu, vem, to parJament, o atmos- tatul uneia din analize ce ne-a 
IS lite din Bucureşti lasă să se un guvern ardelene::;c. feră ce ar duce la repedea sosit până atuma, este dezas
- Inţeleagii că ,guvernul ar fi U Il guverll nu trebue Ră fie debarcare s guvernului. tl'OS pentru un mare angrosist 

· fost format de catre d. Tache rezultatul ambiţiei de a gu- ..... .... ..... . ..... ... _ dela Arad. 
~ Ionescu, fara8a. se dea Insa vel'lla, Bau al dorinţei de a • 10 :consecinţă cerem, ca In 

indicaţiuni complecte asupra ajunge preşedinte de consiliu; O măsură gre~ltă. loc sa. se aprobe urcările de 
.1 Illodului to care fostul ministru un guvem simbolizeaza. un Am atras In atatea rânduri pt'eţuri cerute de cafegii pen-

de externe ar fi reuşit sa 1>l'e- principiu şi o ideie, o miRiune atenţiunea publicului şi a au. tru a jefui pe consumatori, sa, 
4, tinte noul cabinet. ,şi o concepţie, toate având la torităţilor asupra dorinţei ne- se ia măsuri sa. se tmpedece 
1,. • In primul rân:1, acele ştkj I bază o largă desinteresare şi permise, de cttştig, a cafegiilor specltla şi să se suprime din 

pn sa. arate ca ITI noul gu- un inalt mod de a vedea. şi a restauratorilor, cari nu fac cafenele ba.uturile otrăvitoare 
vern ar fi întrat numeroşi In cazul când fostul ministru altceva de cat să. caute tot ce, natural, constituesc un pe· 

pri' membrii ai partidului naţional de externe nu a urmărit prin timpul să. obtie, prin sam sarii ricoI social. 
di român, cum şi un fruntaş re- formarea ullui guvern realiza~ şi prin misiţii ktr, ridicări de _ ,.. • ..... • n .... .i / 

la. ~rezentant al Bncovinei. rea. unui larg pl'ogram de gu- preţuricenuui'mărescdectttspe- Pentru dn·,,· abonat·l. / I 

Il. Aceasta afirmaţie, repetam vel'uamânt, Muncea nu avea cuLă şi.jaf.), t I / 

pt necontrolata, şi fara.··· ca.faoser de cât sa nmunţe la idei8 de Cu toate aceste recoUlaodaţii La 23 ale lunei curente, 
i!5f definitiv, este datorita' dupa a forma cabinetul, lăsa-ud a- ale noastre am avut părerea tH~ împlinesc şease luni 
!i~' noi fa~tu!uit. că. e~a cu.noscut~ ceas~ă sarci.nă dlui Vaida sau de rău să vedem de multe ori de h, apariti~ ziarul ui DO. 
! de mal mamte mtenţia diUl lvlamu, carI ar fi putut face pe samsari şi pe speculanţi ob- ~tru. 
lOî Tache . Ionescu . de a face atuncei:' un guvern adev~r~t ţinând Îzbânde în contra cin-1 Acest ziar ~,aparut In-

&pel la bunăvomţa Ardeie- ardelenesc, adecă având Slgl· stei şi 8. bunului simţ. tr'un moment câud in ee-
nilor. liul concepţiunii personale Il I Nu mai departe de cât eri, taSA sin~urul organ de 

Dacă am admite îns~ ca celor doi oameni politici. ne-a fost comunicată o nouă. presă românesc ee exista 
adeva;ata format'ea unui gu- ,Un. guvern, . d.eci, iu car~ 1 sporire de preţuri admisă t.n in Judeţul Arad, de unde 

,ID vern fache Ionescu, cu coo- pl'luClpalele nnmstere vor fI' cafenele şi pe care o pubh- rczu I ta că. fară "Gazeta 
t. cursul . aproape exclusiv al încredinţate ardelenilor, ~l' ~ I cam cu titlu_de monstruozitate, Aradului" Românimea ar 
IJJJ Ardelemlor, tnsemnează Bă ad- un guvern condamnat mal dl- f la altă partea ziarului. _. ti treouit să He mărglnea.-

mitem tn acelaş timp că un nainte, atâta vreme cat d. Tache Această urcare de preţuri I sei. h, lectura ziarelor ma-
10, cabinet format în asemenea Ionescu, ar fi preşeâinte de se referă la feluritele consu- ghiare. 
a condiţiuni n~, ar. putea . sa consiliu maţiuni .ce se servesc. in ca- ~De şi, ascultând de in .. 
'e' treacA de eX1stenţa efemeră a O aseillenea formaţiune al' fenele Şl a cărora calItate al>- (lcmnurile ce ne Vellell.U, 
rît eMorva. saptam;lni. lâncezi un scurt interval de solut inferioară. arată că şi am facut un ziur româ-

Pentru ca un guvern sa timp, pentru a. face apoi in preţllrilA actual~ sunt extl'em uesc acolo untle nil era 
'an aîba putere de vitalitate şi de Ut'mă loc altei formaţii, Incur- de exagerate, ne cum preţu- nici unul, totuşi trebue sa 

rezistenţă, se cere în pl'imul când astfel lucrurile, provo· rile ce a11 pl'etenţia ca Să in- marturisim Că aceasta no
rând, ca acela Care prezidează când paniCă şi desorientare şi tre In vigoare. ţlune nu 8. fost illţele~să 

" guvel'Dul să dea prestigiu şi tndepartând, pentru multă vre· Vedem de asemenea, cu cum nI" fi trebuit. 
Iln putere întregei injghebari mi- me, posibilitatea de a. se re- mirare, că au fost admise spo- DUl}ă şea...,e J uul de zile, 

nisteriale, graţie unui program para raul produs pe urma u- riri la aşa zisele vinuri streine, avem sute de abonaţi cltri 
politic limpede şi unei con· nei deşerte ambiţiuni. fara, Ba se ţie seamă. ca., vi- nu 3U trimis iucă nici o 
cepţii de guvernare, largă şi In consecinţă un guvern fa- nurile acestea nu suut de cM centimă. dIn sumn cUl'enitA 
admisă de Illai Inainte, atât de cut - In ca.zul când aceasta nişte amestecMuri şi nişte com- pentru abon~,mellt, 

· opinia puhlică CAi şi de lumea ar.fi posibil - cu I'eprezen- binaţÎuni facute in pimlliţele Se inţelt~ge că un ziar 
D parlamentara şi politică, tanţi ai te l'itoriilor alipite, la câ.rciumarilor, fără. nimic stl'ein, românesc, nenjutllt de 1'0-
U Daca d. Tanhe Ionescu al' principalele ministere, ar fi o dara. conţinând, tn schimb, maul şI cu abonamente le 

fi avut un asemene!\ program formaţie mil1iste1'Îală puţin du- substanţele cele ma.i vătamă- llcaehUate nu POllt~ sa tră.-
· şi o asemenea concepţie dsa rabilă şi foarte vMămatoare toare. jaseă <le cât. fămilHI cele 
: nlt ar fi fost nevoit sa' facă prestigiului dlui Tache Io~ Am atras de asemenea tn mlll grele s~leriticii. 
i apel la bunăvoinţa Ardelenilor, nescu. numeroase l'ândmÎ atenţiunea Jn consecinţA. rugăm pe 
· j~r in cazul când nu a avut O asemenea rezolvare a eri· autol'ita.ţilor asupra modului tInU 3bonat,i, (~Hrl uu şi-au 

nici progl'amul şi nici concep- zei nu poate surâde insa nici cum se falsifica vinurile In nehiti\t abOlUl.lIwutele .. ~ 
tia ceruta insemnează că, In ţarii şi nici Palatului, care nu oraş şi asupra vinurilor falsi· f~leă nCt~a!olt&l de urgenţă, 

ră loc să fadă un guvern care să poate să. faea din două tn dout" ficate, puse tn consumaţie tn tl:lmit1înd sumele Il&: adml-
poarte pecetia personalităţii saptămâni, câte un guvern. cafenele. nu~trlllh, ziarului. 



GAZETA ARADULUI t 7 Deoemvrie 18:U -. 
Presa şi criza de guvern. INFORMAŢIUNI. 

- După. o ştire din Cluj In Co

JIluna Peeica se va organiza în cu. 
râ.nd poliţie de fltat. Şef al acestei 
poliţii. 4upă cUQj se anunţA, a fost 
numit d. Cup~a, funcţionar în .Direc. 
ţi unea poliţiei din Cluj. 

.Dacla. sene; 

Eri la ora 4 d, a a avut loc o 
tntreverlere fntre d-nii Oct. Goga ~1 
Iuliu Maniu. 

Se ştie ci din ,iua demisiol!ă.rii 
guvernului Averescu, ardelenii UHjO. 

ritari au Încercat o imediati apro
piere de fruur?~ii partidului national. 
Ei vor si adopte o Huie Ife conduiti 
şi de orientare comuni" ~o[Jdiţ.ionâlld 
solidar rezolvi rea crizei. 

Mai mult de cA.t atât: d·uii (~f)ga, 
Groza, etC. vroind să Înlăture o co
laborare a partidului naţional arde 
lean tntr'o forma~ie gu vernamenta IA 
prezidatll. Qe d. T~cl'J.e ionescu, îm· 
ping din răsputeri la un guvern de 
concentrare Malliu. 

Pe lângă misiunea de a \"ota le
gea electarală. şi de a proceda la 
formalităţile in vederea Constituantei, 
un guvern Maniu ar putea ÎnJep ini 
,i toate atribuţiile guvernu!ui neutru, 
io primul rând acesa -de a prezida 
i'legerile pentru COllstituanli. 

• 
Nil putem trece cu vederea fap

tul ci Averescanii nu şi-au tncruci
~at braţele, ei depun mari sforţă.ri 
pentru dejucarea planurilor urmărÎr,e 
de d. Tache Ionescu. Ei menţin con· 
tac~ul cu Ardelenii ~i nu pu tem trece 
cu vederea că. formula unui guvern 
Coandă, contrar afirmaţiunii d-lui 
Iorga pe care o reproducem mai sus, 
inspiră. mai multă incredere to deo
$ebi tineretului ardelean, care vede 
tl1 (av araa. unui gevera Coandă 
avantagiile unei serioase suprafeţe 
parlamentare. 
_ In cazul câ.nd .berescanii ar ob
ţine qela Palat tncurajări pentru un 
guvţrn Coa,ud., n'ar fi de· toc exclus 
concursul ardelenilor in favoarea 
acestuia, 

Dac/l Însă. nu vor putea ubţine 
graţia p«.iatuiui, Averescanii sunt di
spuşi, ca urmând exemplul majorita· 
rilor ardeleni, să impingă şi ei spre 

lIn guvern Malliu, căruia i-ar da un 
sprijin nelimitat. 

In acest caz, d Maniu ar putea 
primi sarcina formării unui guvero 
sub prezidenţia sa, cu oondiţia siDe 
qua non de a putea uza la nevoe de 
dizolvarea actualului parlament, după. 
ce se va fi votat reforma electorală 
,i se vor fi Indeplinit formalităţile 
pelltru convocarea Constituantei, pri
mind În acei aş timp sarcina de a 
prezida d-sa alegerile generale ale 
Constituantei. 

,Argus<: D-sa demisioni\.nd din 
guvern, regele acolIsiderat criza 
ministerială deschisi. n'a consimţit 
la propunerea dlui general Averescu 
de a complecta cabinetul şi a însă.r
cinat pe d. Tache Ionescu cu formarea 
unui nou guvern. 

Dar sufletul acestor combinaţiuni, 
cel ce a făcut,o posibilă, este parti
dul liberal. 

Aceasta, pentru a răspunde do
rinţei Regelui de a contribui la o 
,destinderec , la o atenuare a lupte· 
lor piLtima,e, a rAspuns: -reluăm ar
mistiţiul acordat la formarea gu ver
Ilului Averescu, cu condiţia ca el să 
plece: îl vom respect. sub un nou 
guverne. 

Deci armistiţiul acordat de libe
rali, - dar făra termen. Ei rămâ,n 
liberi să·} denunţe iarăşi când vor 
socoti momentul oportun. 

In unele cercuri politice. persistl 
tnsă. crt>dinţa că. d. Tache Ionescu 
nu va putea constllUI c'l.binetul 
\ii VCj, fi silit sa depună mandatul că. 
pitat. 

) Auror<z ': TotiJşi în cercurile 
bine informate, se afirmă. cu tii.rie 
că d. Tache lunesco nu va, aştepta 
njci scadenta termenului de graţie; 
acordat de Suveran, 'Ii-şi va decliJla 
chiar azi insarcina.rea pri miti 

• Dimineaţa,: PânA In momentul 
când scriem aceste râ.uduri, lIU avem 
înc' indicaţi uni asupra moduluui CUIll_ 

d_ Tach;· Iunescu înţelege si formeze 
guvernul. Este neindoios că partizanii 
dsaie nu sunt suficieuţi pentr~ a 
complecta o listă ministerială. ,i a da 
un guvern. 

Cari ar putea fi formaţiunile În 
stare să-i dea. o mânA de ajutor? In 
primul rând Pa.rtidul naţional arde· 
lean. Din informaţiuni e pe cari le 
publicăm in corpul ziarului se vede 
cA. acest partid ar da concurs unui 
guvern Tache lon~scu numai in cazul 
că a.r poseda decretul de ditolvare 
in alb. 

AzI, SâmbMa, seara 
va Ryea. loc in saloanele 
pref .. ctllrei Jtuleţuhli sorlltu 
gnrllizoaue1 1.rlul. 

Suntem ruguţi a alluutt' 
cil fiind uceasttt o Nerati1. 
intimă, nu e obligtltă ţinuta 
de rigoill'e. 
~ CafE'neaua ,Daciac de curând 

renovată obţinând autorizaţia autori
tăţilor va ţine deschis până dimineaţa 
tn nopţile de Sâmbătă spre Duminecl ,i Duminecă spre Luni. 

Se ServesC cele mai excelente beu
turi ,i mâncii.ri reci. 

- S'a intrunit la ministerul de 
industrie şi comerţ comisiunea însăr
cinată cu stabilirea noului regam al 
importului. 

- Asociaţia chiriaşilor impreună 
cu asociaţia patronilor au Inaintat 
primăriei oraşului un memoriu, CI(. 

prinzâd mai !llultţ doleanţe ale ace. 
stora. 

Astfel ambele asociaţii cer tntre 
altele ca orel~ fixate pentru tqregi
strarea peti~iunilor lnaiutate tu che. 
stiuni de locuinţă. ~ă se modifi~e 
astfel ca particularii să. poată inalllta ; 
petiţiuni dela orele 9 diminea~a ti 
să se admită ca o persoană sa poatl • 
prezenta nentru inregistrare mai ij 
multe petiţiuni de cât două, c't se ~ 
admiteau până acuma, u 

O a.ltl cerere a chiriaşilor ti ,!il 
proprietarilor e ca Fă. se ştearj!ă. taxa 
de 10 la. sUl4 ce se tncasează. ta ~ 
~ dare dup~ .!=ontractele de iacui. do 

riere«. 11 

1. - Din cercurile oficiale din Atena 
se anunţi că principele George şi 
principesa Elisabeta vor pleca ta (1 

curând în România. ~ 
tii 

- OficiiIe d~ incartiruire şi tn- 4i Are d. Tache Ionescu această. tm
puterniţire? Se p;,;re că n1,l, şi -j:1I. a 
trebuit să se mulţumeasca cu un de
cret de prorogare. 

1-'ără.niştii se declari ostili d!ui 
Tache Ionescu, losă. cu aceleaşi Ave
zerve ca ~i faţă de guvernul Ave
reseu. Da.că li se garsntează. vota
rea reformei electorale, strigările 
pentru Coustitutie şi alegeri sub un 
guvern neutru, ei sunt gata să spri
jine orice guvern, bine Î1Iţeles fă.ră 
să participe la ei': 

Discuţiunile S';l.U taportat la che· 
stiunea punerei In concordanţă a 
tarifului general vamal cu jurnalul 
consiliului de mini,tt:i privitor la 
regimul imporlului, pentru a se in
Iătura pe viitor neajunsurile prove
nite din lipsa stipulaţiunilor catego
rice ale actualului tarif vamal. 

Comisiunea se va intruni ,i astă.zi 
pentru a continua aceste discutiuni. 

. ohirierea vor fi închise pen.tru parti. ~ 
culari. A aeasta în urma faptului el 
oficiile au fost ingrămltite în vreQlIij, q 
din urmă. cu o mulţime de cauze ,i ~ 
pentru .ca aceste să le poată. rezolva 

- Cu incepere dela I Ianuarie 
funcţionarii publici vor fi împărţiţi 
în patru clase Din clasa primă. vor 
face parte absolvenţii ~colilor supe
rioare, in a doua absolvenţii de liceu 
cu maturitatea, a treia absolvl"nţii 
şcolilor medii şi in a patra, ceilalţi 
absolven1Î a altor şcoli inferioare .• 

• In schimb, actuala majoritate este 
foarte îndârji!A contra fostului.mi~ 
nistru de externe şi e greu de admis 
că. ea ii va da vreun sprijin. 

Cum se vede, ~ansele dlui Tache 
Ionescu sunt dt:stul de reduse. 

1 Steag"l, : Că d. Ionescu va ră
mâne doar cu mândria de a fi f0st 
In"ărcinat, - nu se tndoesc nici cei 
cari î! iiltrebuinţează acum, Uo gu
vern Ioneseu el negreşit, o fantazie 
glumeaţă. 

I Fiecare funcţionar va fi obligat a.~i 
prezenta certilicatele dela ,colile res
pective, unde a absolvat. 

- In timpul CElI mai scurt va lua 
fiinţă la Oradea Mare o statiune de 
telegrafie fără tir care pe lângă che
stiunile oficiale va fi pusă şi la dis· 
poziţia publicului In chestiuni pri-

I vate. 
• I - Secretariatul minelor din Valea 

Jiului a inaintat o adn:să. autoritAţi~ 
lor competente, în care cere să se 
oprească. vâ.nzarea băuturilor aicoho
lice în fit<care săptămână. de Sâm-

- ... _______ w~-... • ___ ... _-......... _..._ băta sea.J a începând până Luni di~ 

mineaţa. 

Pentru cele 30 de eleve - ,Ministerul de finanţe şi instruc-

ale scoalei normale. 
I 

ţie francez a depus in Cameră. un 
proiect, ~erâ!ld un împrumut de 
280.000 franci pentru sprijinirea stu-

Suma de 0140 lei, co- denţilor români din Paris. 

Jectnta de ziarul nostru al - Populaţia Jugoslaviei după ul-
fost remi!Olă Direcţiunei, timele date statistice, este de 9 
Şcolllei normale de fete. i m!l~oalle .. şi jumă.tate jugoslav~;. 1 
Cu ncest prilej dil"ectIUlu~a, i ~ll~on ~ş~ Jumătate .. germ~l~t; 1 ~lh?n 
în numele elevelor a l'e.' ŞI .Jumatate ung~n; I _mlllO~ Şl jU-
A , ' ma.tate albaIlezl, mal puţI(} de 200 
IDOlt lU.ultumirlle faţa. de I mii români şi 10 mii italieni. 

dODatorl. * ~ - In noaptea de Jvi spre Vi-

I 
neri s'a aprins o fumă.torie de dh. 

Au ma.i donat: Debalello nuri din strada Clo~ca. Un 
5 lei, Corpul didactic şi grup al agenţilor serviciului de Si
elevii !o1col1lei de stat Chi- guranţii. trecând chiar in acel timp 

"( pe acea stradă, în cursul raziei ce 
ŞillCU 160 lei. au intreprins. au grabit imediat în 
... ____ ........ _--_ edificiul de unde isbucmră flacări 

mari şi au reu,it să înidu~e incen
diul inci inainte de a se put.ea In· 
tinde. Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' ......... __ .... _. - Conform statisticei întocmite de 
Administraţia financiara. In judeţul 
A rad sunt 7496 invalizi. car] primesc 
lunar ajutor in suma de 409,131 lei. 

a trebuit să-şi !listeze pentru dtn ~ 
serviciile pentrn particulari. II 

- Menageră tânără brunetă. cauti el 

post la domn singur chiar şi la ţară. q 
Adres?ţi • Victoria. birou comercial 1s 
Arad, Piaţa Avram Iancu 16 .. 

......... .....-... _~--_ ........... --... ~,.. .......... _--......... .,.~-.... .; 

Preturile 
~ 

in pieţele din ~ , 
Arad 11 

ni 
in ziua de 16 Decemvrje Il 

Piaţa de zarzavaturi: cartofii (, 
li kgr. h>O lei, ciapă. -1 kgr. 7'--. Iei, de 

usturoi I kgr.16'-18·- lei, varzi di 
1 kgram J'- leu, varză acră ji 
1 kgr. 3'- lei, chieI 3 bucuţi 1 leUl 
verdeţuri 1 kgr, 8'- lei, calarabe 4 1B1 

buc. 1.- leu, mere calitatea 1. U 
1 kgr. 3'-4'-5'-6' - lei, pete ~[ 

(1 kgr. 4· - lei, struguri 1 chgr. DI 
I 7.-8'- lei, brânză de vacă. 1 kgr, 
\ 5'- lei, smântânii. 1 litru 10- le 

I lei, lapte 1 litru 200-2'50 lei Il 
III 

ouă 1 buc. )'60-2'- lei, unI . 
1 chgr. 40 lei, brânză de oaie ! 
1 chgr. 12 lei, nuci 1 cbgr. ,13 le~ ~ 
prune uscate 1 chgr. 8 lei. ." 

Piaţa de paseri; Gâscă grasă I 
kgr. ) 6 -18 lei, raţă gra ~ă. 1 kgr, ;li 

:,1 
14'-16'- lei, gâscl slabă 1 pir. 

• iU 
40-70 lei, raţă. slabă. 1 păr. 2y-:- ~I 
45 lei, pui 1 păr. 12' -22 - leii ill 
găină 1 păr. 25·-38· lei, curcan it 

1 pă.r. 110'-120'..,- lei, iepuri 1 but. 
20· - 22'- lei. 

iii 
Piaţa de cereale: Grâu 1 Illm, ti 

320-330 lei, orz 1 mm. 340 lei,01'l 
invelit I mm. 260 lei, porumb 1 II 
mm. 230-240 lei, cartofi 1 roiO. ~ 
110'-130 lei, făină nuIa 1 kgr, ~ 
4·80-5·- lei, fă.ină. de fert 1 kgr, \fA 

4'- lei, fă.inii. de pâine 1 kgr. 350 
lei, tăriţă 1 kgr.2·10 If'i. 

:11) 

Tâ.rO'ul de vite: Vită. I kgr. .. .~ 

3 50-1'- lei, viţel 1 kl{r. 5'50-:- .~ 
5.- lei, porc t kgr. 11-16.- lei, ~ 
oaie 1 chgr. 2'50 lei. il 

------------------~----~~------------------------------------------------------------ ~ Gh, Aorgb .... a·· AI·nAr:~~:1:::paltoaIle bInse negliO'eşicostllnleSt~.~lllillescnSr.~ 
" "" U "b EdlflCul Oafeneal\1l ________ ....;;=;..-_____________ Clatli separată de .. ăsurat. 504 Telefon 630.0ornul VâuătoruJu.i. ~ 

.... 
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!titudinea ardelenilor 
guvern. 

din Situaţia politică. 
FaţA. cu gl'eutăţile de care 

se loveşte d, rraclJe Ionescu, 
tn formarea cabinetului, ştirile 
ce sosesc fac tot nlai accen
tuatA. convingerea că fostul 
ministru de externe nu ar pu
tea 1n nici un caz să dea un 
guvel'U îL căl'eia durata. să 
treacă de vre-o câteva săptă
mâ.ni. noul eabinet fiind astfel 
condamnat să aibă un rol trau-
3itoriu şi sa faca o nedreaptă 
conov,rellţă, lu materie de du
rată, chiar guvel'Uelor celor 
Rlai sourte ce au fost facute 
până acum la noi tu ţară, adică 
guvernelor de generali. 

n 

D. Goga, rll.spumând, tn . Cameri 
unei întrebări, a declarat următua

rele: 
Fiindcă s'a vorbit de ardelenii 

; aia majoritate, bi- mi daţi voe ca fn 
,umele coleguluI meu d. ministru 

în numele ardelenilor ~i ba
rWoilor din partidul pc>porului, să 
rispund eu Ij,cţstor tlltrebii,ri. 

Dela inc~put, dlor, vi rog să. 

1rimiţi din partt>a noailtră la acest 
, o categoridi. desminţire. 

losi,i presupunerea de a sprijini 
I partea noastră o formaţiune po· 

care nu s'ar rezema pe parli
din care facerq parte, tnsăti pre, 

aceasta constitue o inde
la adresa noastră. 

E adevă.rat, dlor deputaţi, cA am 
întrebaţi ,i am fost solicitaţi 
nu am fi dispuşi să sprijinim 

guvern pe 'care ar fi să·. formeze 
Tache Ione~cu. 

D. Octaviau Goga, ministrul 
cultelor şi al artelor: Am rAspuns 
, ta mod categoric, că orice ati· 
indine a Ill.l<lstră depinde' de atitu-
dinea politici a ,t:f\11ui Qostru, d. 

j. general ~ veresc~. . 
• Şi act.m, domnilor deputaţi, două 
l !u,inte dt'spre aşa zisa criză poli
Il :;c& de cart. s'a făcut amintire. 

Este adevărat; d. Tache Ionescu 
l li d. Mihail Antonescu ,i-au: dat. de-

misiunile dia guvem (aplauze1. N LI 

ă !$le momentul, domnilor deput;>ţi, să 
, jpreciem acum nici eleganta, nici 
~ moralitate- politică. a acestui 

Aprecierile se vor face la timpul 
După. părerea mea, insă, şi după 

colegilor mei, această relra. 
nu aduce d.upă 'sine Q erizA 

n ;oiitică (aplauze, strigăte de bravo), 
iU poate da ,Jlaştere unei crize po
:Ilce, fiindcă guvernul actual este 

. Ixpre\Îunea majori tăţei . parlamentare 

. (,piauze), care majoritate parlamen-
, iara, in echilibrul ei, n'a fost câtuşi :', 
~ă puţin turburată, prin retragerea 
"ă guvern a celor doi miniştri, sus-

!il'uti de o minusculă grupare paria-u, r 
4 ă. 
I. Eu am î",orbit îaş~ de ,rar în a~eastă. 
re n cât mi veţl permite sA 

un limbaj de perfectă sinceritate. r, 
, r, cu toate acestea, îndră.z-

să o spuu: da, este o criză; 
;r. 

el o criză care este ruzultatlta 
al irei a douii. mentalităţi opuse-, a 
ie I~l\li diaRletral opuse. Este, 
:~ or deputaţi, lumea ",eche, care 

faţă îo faţa cu lumea nouă.. 
Lumea veche, domnilor deputaţi, 

r,ciIlea care credea cu. lradiiionala 
It are politică nu este kt ~ as-

IU 

:t. 

, la sentimentul popular, este. dom
deputaţi, tradiţionala lume a. 

'lor politice, Aceasta este lumea 
In faţa acestei lumi vichi stă 

concepţiune HOUă, o lume nuui, 
se tntemeazâ pe sentimentul Ina-D, 

rz populare. 
1 Noi, ardelenii din majoritate, din 

u. 
:r. 

poporului, ne măgulim cu 
că. repn'zentam lumea nouă; 

parte din ea şi tragem loate 
'uţele politice din credinţele 

aceste declaraţruni, am dat 
lămuriri le ,i drept încheere, nu 

, Spune altceva, decât că cu ace-
~1 ~ '. atitudine perseverentă, cu care 

.. fost pâ.nă acum, vom face zid în 
generalului Averescu. 

L Declaraţiile dlui gen'. Averescu. 
~ O . • general Averesc4. pfe~edintele 
U. Jinsiliului, fă.câtldu-şi câtva timp 

după aceia, aparaţia pe banca minis
teriali a spus, 

Dlor deputaţi sunt adânc mişcat 
şi foarte mlÎ.ndru de dovada de fn
crt'dt>re pe care reprezentanta lef:'ală. 
a. Naţiunii din intreaga Cameră, până 
la proba contrarie mi-o arată. 

Imi dau seama în acel aş timp, de 
ră<:punderea mare care e le~ată de 
această. incrt"dere. 1 .. lupta l1ii~antiell.. 
la care asistAm intre trecut ,i ni· 
zuinţele viitoare, eşite din frământA 

riie prezentului. îmi dau seama că. 
fiecare act al nostru e Iliregiiltrat de 
J<:tQrie, şi suntem răspuQzători <ie 
dânsuL 

La Inorederea . pe care mt.fJ ară
taţi, vi pot spune Incă odată., după 
cum am spus acum câteva zile: voi 
uza de dânsa exclusiv in interesul 
Patriei. 

o nouă majorare a 
pr eţurilor din cafenele.~ 

Aceia cari sunt partizani, 
eu ori ce pret ai unui guvern 
1'1lch~ Ione~cu, spun căt peu
tnl \lşur~rea. ~8itua.ţiei fostului 
ministru de externe, Suvera
uttl ar .pu,ea să aOOl'de pro
rogarea psrlamentului pe timp 
~elil lupă. . 

Primlria a admri ~ urmltoarele . 
noui pre-ţl\ri maximale pentnt cafe- S~opu-l progoritl"ll ~r fi ca, 
nele, cofelării, plicintării, lă.?tă.~i.i. ,i in· acest interval de timpt d. 
alte localuri simila.rţ: fJ.1ache Ionescu si\ reuşească i 

Cafea albă cu zahăr 10 g.t. 2 del. atuucea, aoeea. C8 nu poate sa. 
el: I. 2'75, ci. li. 2'25, .cI. III. 1'75 faca. acuma adică sa..şi lntoc-
lei. Cafea neagră sau P1co!o ou 10. • , . 
gr. zaMr d. I. 2'-,· cI. II. "50, t mea.sci\. . defimtIv. g,uv~rnul şi 
el. III. I leu, Un pocal de lapte SA-ŞI aSlgul,"e maJOflti\ţlle. 
fă.ră zahAr 2 dc1. el. ,1 '50 cI. Il. Prorogarea parI~mentului 
1'25, ~l. !H, 1 leu. CeaI cu 1. del. este, în adevar, o prel'.ogativâ 
rom ŞI 1;, gr zahăr el. 1. 4- lei, ci. IJ ,,1: •• î~' 21 , 1 
II. 350, el. m. 2'50. Ceai cu un a. .\Ieg,"lt~ţu. usă tluver<l.IlU 
pătrar lămpie şi ] 5 e-r, zahăr el. 1. nu.a uzat şi nu va~ uza, nici 
3'50, eL Il. 2'75, ci III. 2 lei. Un odată, tn marea Sa impartiali
o~ fert ci. I. ,4-, el. I~ 3. el lU; 2 50 t~te, de uu drept ce ai' putea 
14'1. J~umăn dtn 2 ou.a. cI. L 8';,0 el. să cl'eieze o situa.ţiune tavo-
II. 600, el. IIl' '5 le!. Suncă fiartă. . 
8 dgr. Cll hirean ef. I. '8, d. II. 7, r.f\?Ili\ unui personaglU,' po-
eI. IIf. 6 lei. Una cutie mică. de htw. 
~ardillie cu Iăm~ie el, I. 26, cl~ II, Admiţând chiar ca ar pu
.:.0. eL lII. 15 lel. UI~t _ de cpal 3 tea să se acorde prorogarea 
dgr. el. I. 3, cI. II. _'.)0, cl 1lI. 2 "1 1 . l 1 fi 
lei, Ciocolată f:;au cacao 1 ,i jum, I pal amentu UI, rezu tatu ar 
del. ci.!. 5, cI. II. 4, el. III. 3'25 dezastros penfl'u noul guvern, 
lei. Ceai a 1 şi jum. del. el, 1 7. el. 1ntru c,\t legea financiara, că
!1. 6, ci. IlI. 4- Ie.~. Pun ci de OU& 1 şi reia însuşi d, ministru Titn
Jum .. de\., ci. I. 14-, cI. II. ~o el· ~Il Iesen spunea că. ar putea sa 
9 Iei. VIn revac de Tokal O';, htru. ' . 
d. L 100, el. II. 75, el. III. 50 lei. 1·8e aduca oare care tllOdlfi-
Vinuri străine albe 0·7 litru el. 1. CAd, nu ar fi pusa., din cauza 
40, ci. Il. 38, cI. III. 3S lei. Vinuri lntârziel'ii. tn imediată apli. 
~trăi ne ro~ii l}7 litru el. l. 4S, ci, care. ' . 
Il 4-5, ci lIJ. 4-0 lei. Cremă de va-
nilie, ciocolate şi punciuri de crel):'ll\ Ori situllţiunea financiară a 
d. J. 7, cI. li- 6, _,,1. III. 4- Iii. Pire ţ&rii este atâta de delicată In 
de caslanie ~u spumă cI. L il ci. cât nimic nu ar putea sa. scuze 
Il. 7, ci. III. 5 lei. O întârziere În aplicarea unei 

Aceste preţuri maximale dau ,in~ legi menite se puie Ia dispo-
trat in vigoare cu începere e Ieri zjţia statului un sistem finan-
16 Deeemvrie, r 

Pentru celelalte articole se men .. I ciar echilibrat şi de natură 
ţin preţurile de pâ.oii. acum. Sa facă fntă gl'eutăţi1or ce se 

Pentru cafeneaua , Dacia, pri- I setÎmaleaza. 
mă~ia aprob~ o mai~rare de IOla Eri seara a expirat terme
sul.& a preţ~nlor maximale a ituturor nul de trei zile cerut de d. 
artlc~lelor, lar nupi'i. ora l noaptea T b 1 • 
o majorare de 20 la sută. ac e onescu. 

In urma acestei noui majorări, Nu avem pa,nă în momea-
proprietarii cafenelelor llIi celorlalte tul acesta ştiri precise dacă 
localuri de coosulllaţie vor trebui astfel cum este probabil, d. 
si şi înainteze spre aprobare in cel Tache Ionescu nu a reuşit să. 
uni scurt termin. lista preţurilor, ducă la cap dificila misiune, 
primlria de sector intâia. 

Contra recentei ordonanţă a pri-' atunci numai exista. altă even-
mă.riei relativ la preturile maximale tuaIîtate de cât chemarea dlui 
se pot face reclamaţii în termen de Geneml Coandă de către Su-
10 zile dela publicarea ei. veran . 

Aceasta al' 1esemna sa. se 

sfârşeasca. ClI aceea ce ar fi 
trebui. să se Inceapă, punân
du-se astfel în vedere d"epta
tea modu1ui de a vedea al 
dlui General Averescu. 

La posibilitatea unui gu
vern Coandă, duc diferitele fe
luri in cal'e poate fi privită. 
chestiunea, mai ales cit tn 
rândurile ardelenilor mai bine 
zis, In rândurile tinerilor ar
deleni, se observă tendinţa In 
spre un guvern, având ca şef 
pe fostul preşedinte al Sen&\,
tului, 

li'aţA. de aceste considera
tiunl se înţelege că un gu
vern Tache rone8cu~ facut fal'il 
putinţă de vitalitate şi numai 
pentru plăcerea unui om. poli
tie de 8. avea pentru prima 
oara. tn vmţa. sa preşedenţia, 
inseamnA. o pieuecă mai mult 
ÎJl calea activitaţii parlamen
tare şi cetăţeneşti, atât de 
naoesu,l'a. ţării, în momentul de 
faţA. 

""", , 

Ultima· oră. 
Criza.· 

(Prin fi1' gpecial.) 

B u cur e şti. - Şti,'i!e 
relativ la formarea unui ca
binet Ionescu sunt premature. 
Ardelenii eziU~ sa. tn tl'e în tI" o for
maţie fara. şau:'Je de duratt\ şi 
Cl.tl'e ar putea să-i compro
mită. 

O nouă intrevedere a 'avut 
loc azi intl'e d. Ionescu şi 
Vaida. 

• 
B u CUI' e şti. Presa şi 

opinia publicA sunt contra u
nui guverll Ionescu, 

. Se da ca sigur ca astă 
seară d. rpache ionescu va 
depune mandatul, lnţelegftud 
că nu poate avea majorHâ\iile 
p arin m entare. 

• 
B u cur e şti. Se aş-

teaptă in cercurile politice cA 
d, general Coandă sa. fie chţ!
mat la Palat. 

Din ~cercul'ile liberale se a
sigură cA. ajutorul dat de libe
rali pe sub mână dlui Tache 
Ionescu, urmăreşte numai ră
sturnarea acestuia dupa o hmă 
şi vidar'ea, pe aceasta. cale 
a unui vechi diferend. po· 
litic. 

Unii partizani ai dlui Ta.
che Ionescu au intervenit pe 
lângă aC8clta să renunţe la de
cizia sa trecând mitnă Iibm'a. 
d!lli Vaida sau Maniu, pentru 
a uu se tia teritoriilor alipite 
impresia ca, la BucUl'eşti se 
fiice o politică absolut demnă 
de copii. 

Red. responsabil: Laurenllu Luca. 



Teatrul Orăsenese .. 
Bepertorul 81'ptămAnal. 

SâmbătA: Premieră Bocaccio (Abon. A..) 
Duminecă: Matineu. Rosa din Stambul. 
Seara: Bocaceio (Abon. B.) . 
Luni: Bocaccie (Abon. C.) 

Fiindcă reprezentaţia de Viueri alni Bocaccio 
din cauza. reprezell'ărilor româneşti s'a. mutat pe 
Sâmbătă, biletele sco~se Vineri să pot schimba 
Sâmbătă la. Cassă. 

In vederea repr€'zentării popularei operete 
«Bocacclo. de Francisc Sonppe, Intreg per~o· 
nalul dfl caute al companiei teatrului face de 
să.ptămâni de zile r ... pt>tiţii sub conducerea. a. 
maiestrul Pavel Gt'Jlert şi a l'f'gisorului Desideriu 
J akabfty. Piesa act>asta de inaltă valoare, se va. 
juca Sâmbătă. seara (A. B. C), rolurile fiind 
distribuite celor mai bune forţe ale companiei. 
Vor jUOA: Bocaccio - N. Hal mos, FiliDetta -
M. Z. Vârady, Scaldra. - M. Selmeczy, Lothe
ringi - Carol Faludi, Lamberlucio - Radu 
Inke, Bea.tTice - Lili Szegho, Izabela - Irina 
Zilahi, Peronella - Lori Tibor, librar şi, neca
:noscut - Iosit Ladi8z1ay, Leonetto - M. A08 etc. 

Rosa din Stambul. Matiueul Duminecă după 
masă loouri ieftine oU ooncursul lui Andrei 
Ltiszlo, roluri principale Dnei Mici Horvath, Liii 
Szego, Andrei Laszi6, Eugen Sebestyen şi MaxÎ
milian Darvas. 

C08inzeana ,i cei 7 pitici piesă feerică pen
tru copii, Re vă preda tu 24 p. m. la 31/ 1 ora. 

000<>0<>000000000<>000 

CINEMATOGRAFE. 
Ana Bole-yn, tragedie istoricl, în 5 acte, In 

"Apollo" in 16 Decemvrie. Tragedia aceasta a 
avut un efect atAt de splendid in Urania încât 
direcţia. cinematografului a ţinut cu cale să o 
reprezeute ,i în Apollo. Nu s'a putut insi numai 
pe o zi. Cine vrea să CUDoascii. o istorie din cele 
unui tragice a rpginelor, sl DU scape acest prilej, 
pentru a cunollşte viaţa curţilor regale, rolul şi 
80a.rt ea reginelor, mai ales în Anglia. ~i pe vremea 
lui Hanrio VIII. cel mai orud şi depravat rege 
între c .. i mulţi, din istorie. Inceputnl la 3, 5, 7, ,i 9 ore. 

• 
DantOfl, istoria teroa.rei franoeze tn 7 acte, in 

!!TIrania", în 16, 17, 18 Decemvrie. Când la finea 
veacului XVIII. s'a sguduit lumea tn urma pl· 
catelor s11pânitorilor şi-a claselor sus, puse, a 
erupt rt"voiuţia franoezi, a ol.ai tristă amintire 
şi a,tăzi ou tremură snfletele celor cu inimii. cn
rată şi mai ales acel timp de urgie şi de groaZă, 
a tero~rei ne înfioră. Robespierre, Marat şi Dan. 
ton sunt trimitatea acestei epoce, oare ni-se 
re prezentă azi in cruzimea şi intreg aprobiul ei. 
Piesa. aceasta e"te cea mai strMucită. operă a 
cinematografiei. Inceputul la 3, 6, 7, 9 ore. 

Teatrul APOLLO. -J Teatrul URANIA. ! 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••.•••••••• II 

In 17, 18 Decemvrie In 16, 17, 18 Decemvrie 

Sflmbll.tll., Duminecă 

Feerie mare cu baIete. 

Păumel alb 

Vineri Sâm blI.tă Duminec' ' 

Creatianea cea mai splen
didă a artei filmelor. 

Danton 
Roman 8l'n\imental in Dramă istorică în 6 acte. 

film in 5 acte. In rulul lui Danton Emil 
In rolul principal: Hegesa. .Ja.nn~ngs. In rolul lui Ro· 

Grit si Hana Mieron- J oosplsrro W. Krau8z. An-
, dori. l'amblul celor mai mari 

artisti din lume! Senzatie 
Inceputul la orele 3, 5, ... grandioasa ne mai_vazuta 

7, 9. .- incep. la orele 3, :.o, 7, \:1. 

ltIAG&Z INUL DE .,ABBlJNI 

KNEFFEL 
Bulev. Regele Ferdinaad 1. 2. 

carbuni de călcat, lemne mărante u ... 
eate, earbnni În bucăt prima caUtate 

In Arad tran;;;port la domiciliu. 566 
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Cassa Centrală de Pastrare 
•• • din Arad • • • 

Bul. Regina Maria No.17 

•• • "apitalsocietar 3.000.000 lei. DelHlueri eu dobândIt avanta~ioa% 
~-----

Fabrica de bere 
din Aradul Nou 

fabricl bere de prima calitate, - ca- 551 
litate de Pilsen şi Miincht'D, din cel 
mai bun material. Depozit principal: 

Oppenheimer 
,,""- ~: ' 

si Schwarz 
Strada Eminescu No. 8. ------. __ ... _---_. 

Oassa de Păstrare şi Oomerciu Soc. 

Anonimă de pe 'i alea Cri~ului 

Sediul instituţiei: lueu; Biroul 
central: Arad, Bulevardul Re
gina. Maria No. 9. Telefon In
terurban No. 535. Adresa tele· 
grafică: " VALEA CRIŞULUI" 

Sucursale: Sebiş, Cermei, GUl'ahonţ şi 

Baia de Criş. Capital societar 2.000.000 lei 

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

Banca de Credit şi Cassă I 
de Păstrare din ARAD! 
• Strada Alexandri No. ti !i 

• 
• In prima Ianuarie tşi de

schide a cincia. asoţiare anu
al&. pentru depunere săptă- I 

mAnale. Să primesc sume • ' 
de la. un leu tn sus pAnă o 
la orice sumă pe timp de ' 
3 ani, dupa. espirare se re- P 
stituesc cu dobândă mare. 

• ~------------------------~ 
" e 
il 

I 

Administraţia == 1 
fi 

GazBti' Ar~~ului ~ 

81 

prima,te sprepub-
II 
n 

IIcareanunţurllef-
R tine. 

a 
d 
r, 

p 

r-----------------------------------------------------------------~I Cassa de Păstrare Generală! 
din Arad S. P. 4. i 

.1 
ABAD, Bulevardul Regina Maria No. o. I. in localul propri I 

"apitalactionarsirezervălei3.000.000 t 
. , I 

Prime~te depuneri pe lângă dobânda cea. mai avantajoaslt. Angajamente pentru todellll de o I 
raţiuni de oredit. Dispoziţiile din străinătate le rezoalvă. după. cursul zilnic prompt şi imedi C 

• Cumpără ~i vinde ba.ni ~i cecuri .... din străinătate. • 

~~~~~~~~~~"I 
f 

efeptue~tei Dispoziţii de bancă, 01.'1 unde, mai avantajos 
, ~ 

BANCA LLOYD 
• 

• ARAD • 
vis-a-vis cu bise1.·iea ltIinoriţilor. -

'!ipografia L. Rethy,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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