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1 n ,C O Il sec" e n , e. este posibil. in caz de cola- ralilor, incapabili sa aibă cele 
borare cu partidul naţional ro- două treimi, va ti aceea de a. 
mân, forma majorităţile necesare 

Ziarele oficioRse ale parti
dului naţional româu au apa
rut incadatre cu negru, acea
sta In semn de doliu fttţă de 
venirea la putere a libera
lilor, 

Nu credem să existe, afară 
de liberali, de cât puţini oa
Dleni cari să aibă curajul să 
susţie ca. ţara se poate onora 
cu venirea la putere a parti
dului liberal. 

Dacă aceasta este Insă 
convingerea generală se poate 
admite Că şi pal'tidul naţionaJ 
român, adecă numarul. de 
membri destul de redus din 
care e format acesta cum şi 
cei. câţiva conducatori, pot 
s&.-şi dea seamă de modul 
cum se agravează situaţia. ţa
rei prin venirea la putere a 
organiza'iunei liberale, 

In nici un caz tnsit nu se 
poate înţelege, de cât ca o 
inconseovenţă, sau ca o mani
festaţie puerila de politică, 
faptul ca. ziarele oficioase aJe 
partidului naţional romAn apar 
In chenar de doliu, ca o pro
testare în contra venirei libe· 
raJilor. 

In adevăr, lucrurile nu ar 
putea fi privite şi Inţelese In 
altfel, dacă se 'ine seamă de 
faptul că nu de mult naţiona-
1iştii ardeleni, in contra voin
ţei Ardealului, au cautat să 
trateze cu Jiberalii, tn vederea 
unei' gu ve mări comune. 

Conducatorii partidului na
ţional român, 'au voit deci să 
vie la putere alăturea de li
berali deşi cunoşteau antipatia 
Ardealului faţă de partidul dlui 
Brătianu şi deşi ştiau ce de
zastru insemna pentru ţarA gu
vernarea liber'ală. 
" Indata. tnsă ce liber'alii au 
format cabiuetul fară naţiona-
1iştii ardeleni, aceştia s'au şi 
grăbit Să facă să apară In do
liu, ziarele lor oficioase, ceea 
ce putea sa. însemne frica de 
tirania liberală dar şi parerea 

de I'ă pentru d. Vaida faţa de In ori ce alta lmprejurar'e, pentru votari.~ 
nereuşita venirei sale la gu~ deşi Ar'dealul este contra Fa,'a, aceste majorităţi gu
vern. libera1il0l', doliul naţionalişti~ vernul este alungat. Cu ma-

Opini'lo publică şi presa 80- lor tl'ansilvăneni, este o glu- jorităţi slabe guvernul este 
devărat impal'ţiala, a declarat mă, o manife8taţie copilarea- incapabil să lucreze; cu majo~ 
însa şi aceasta nu trebue sa. BCa.; o protestar'e făra. greu- ritl1ţi convenabile guvernul 
se uite, a declarat, spunem, tate şi fară nici UD inte- va putea sa. voteze textul 
Incă din momentul când trs- res. constituţiei trecând peste cele 
tativele Jiberalo-naţionaliste _ _ .. ft"' _ ..... _ două treimi. 
er'&u In punctul cel mai a van - Alegerile vor fi deci pen-
Bat că un guvern liheraltran- Camerele tru liberali un prilej de luptă 
silvanean el'll cu neputinţa. consti tuante? pe viaţă şi pe moarte, Cen .. 
?in cauze de o, covârşitoal'e zura şi restricţiune3 libertăţi-
Importanţa., I In decretul de convocare lor abtfel cum acestea au fost 

Astfel ţara era iu mod ho· Il colegiilor electOl'ale, este I moştenite de liberali vor fa
ml'ât cOiltfa llltera.lilo"",,--W: tl'OOlltt.). ...afirnuţia. c:l~_viitoarele ciUta liberalilor putinţa de a 
lipsa de experienţA politicii. a corpuri legiuitoare eşite din face alegeri cu toroil'anuI şi 
ardelenilor facea cu neputinţa. alegerile generale, vor fi con- este de preva.zut mai alea că 
o guvernare cu concursul a- stitaunte. instrumentele nedemne şi in
cestorn din tu'mi\., afara. de Acea~tă pretel1ţiune liberala. capabile şi ignorante luate 
cazul când ardelenii ar fi avut găseşte insă o vie împotrivire! din administraţie pentru a face 
alMurea de ei, bărbaţi politici, din partea par'tidelor politice I cenzură in Ardeal, vor conti
din vechiul regat, cu. mare tnt:u ,cU nu au fost facut.e! nua opera. lor de ticăloşie 
autoritate şi cu deplină cu- strI,gărIle pr~V!l,zute, de coustl: I morală şi de ruşinoasă eta.-
noştinţa 8, treburilor pub- tuţta astăZI ln vlgoare deşI 1 Iare a prostiei omeneşti, 
lice. cOllvo?al'ea corpurilor e!ecto-! Spunem aceasta, pentru 

A Jua doliu pentru venirea ra~e ~ do .făcut tn. ba,za artlColu- ! acele persoane fară· nici o 
liberalilol' la putere, de şi cu lUi 90 dm consntuţle. ,1 chemare şi fAră nici o cultU;ă 
o luna înainte o guvernare Pe de. al ra. pal'te se ya m~ 1 luate de la. ocupaţiile lor me
liberalo~Daţiona1ista. era pdvitiL voca motIvul ca un partId de 'canice şi puse să controleze 
ca o posibilitate hmdabHa, g~vern n~ poate face.o con- ziare unde se lupta, pentru 
este fără indoiala o proba de stltu.antă . lD folo~ul ~vldent ~l luminarea maselor şi pentru 
neseriozitate şi o incollsec- pal'tldulUl însuşI ŞI ca. prm ridicarea intelectuală şi morală 
venţa dureroasă, şi o proba. urmare este , nevoe de un gUa a teritoriilor alipite. 
de lipsa. unor calitaţi sufietpşti vera neutru pentru formarea L t dIa 
şi intelectuale absolut indii!- camerelor constituante. up a se . va a ~~ pen~ 
pensabile pentru Ei se face -- In consecinţa constituanta tru a se aSlgura. SpI,rI!ul ŞI 
operă de guvernamant. făcuta. de partidul liberal nu prevederea consbtu~le), . In 

t ~ d }" a acterele seDsul de a se lua lIberahlor Ca să nu fie inconsecvenţ.ă al' pu ea 10 ep lnI c r ',;'\, ~ 1 ~ d 
. t 'b ţ"l . adevărate putJnţa So se 10oseasc" e 

şi ca doliul partidului naţioniiol ŞI at"~l u ~I e unet eventualele majorităţi, slabe 
să poată avea un inţeleA, d. cons 1 uau e, " tn ori ce caz, rezultate prin 
Vaida şi partizanii Săi, trebu- O altă chestIUne lmp~rtanta, tradare şi prin asasinarea ce
esc să renege şi sa regrete_ este, acee~ de Il se impled:ca leilalte prese~ independente, 
tratativele ce au avut alta. partIdul lJberal să tl'.eac~, ŞI sa sau de partid. 
data. cu liberalii in vederea voteze textul constItuţIei cu 
unei guvernari comune. Pell- majoritate de voturi. 
tru ca doliul arborat să nu O astfel de vota.re ar fi In 
fie un prilej pentru Ardeal contra spiritului constituţiei 
de a relrlige ol'i ce stimă actuale ce cere ca modificâ
celor câteva persoane cari se rile. actuale ce i s'ar putea ,3-
considera conduca.torii parti- duce sa fie votate cu doua 
dului naţional, este nevoe, treimi plus un vot din votu
mai ales, să se recunoască riie Camerelor, 
greşala facutA atuncea când In cazul acesta se inţelege 
s'a crezut ca guvernul liberal că singura preocupaţie, 8 !ibe-... 

: " •• -..,~. 'c •• 

Alegerea noului Papă. 

Roma, - In veder!a alegerei 
noului Papă. au sosit ia Roma cea 
mai mare parte a cardinalilor. Drept 
de alegere al Papei, au 81 cardinali, 
dintre ace~tia 31 sunt italieni. (A. 
T. Ro) 
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Procesul comunistilor. • 
Ziua 1. 

Luni dimineata la orele 9 sau 
Inceput desba!erile tn procesul co· 
mUlli,'ilor fi atentl'ltorilor dela senat, 
to 8"-la CI'rcului subofIţerilor din de· 
alul Spin~i. 

Din 'cauza măsurilor de pazi 
extrem de I jguroa~e, aul! pubiicul, 
c"l şi avocatii şi ziari!pii au Illâmpilo 

Dat mari dificu'tăţi până să poa,ă 
p'trund~ în s;.da de t;le,1i Il ţi. • 

Acuz;,ţii, vre.a . 280 . la Ilumir 
bătb~ti ,i ·femei, sunt ·gl'upaţi . pe 
catt'g'orii, dnpă gravitatea viuei ler, 
~ a~laţi pe binci,în. ;dosul unor 
pereţi de lemn, cu gratii ,i păziţi 
din toate părţile de s~ldati cu b<.tio-
aeta la armi. . .. 

La orele 10 a Întrat Curtea for· 
mali din ·colone-l Voiculescu pn,e· 
dinte, d-/lii maior Zam fi rescu. cApi
tan Coiombeanu. maior Longhin ,i 
căpitan Popescu Constantin ~i locot. 
Gh. Banu membrii ai CurPi. 

Parchetul militar a reprezentat 
prin d-njj maior Ceraat $i căpitan 
Hotineanu Romulus, comisari tegali. 
locotenent (i',rescu " Bianchi, ajuLOrii 
d-Jui maior Cernat. 

ApArarea este reprezentată prin 
d;..nii avocaţi N D. Cocea Laurenţiu 
6anta, Va~ilescll, Nouara, N colae 
Biltăreţu, Eliade Romanul. Cdl.tl1' 
uescu, Curpen. C!uny, maior Mari. 
nese&:. TiteI Petrescu, etc. 

După. lwiep:inirea formalitiiti1or 
gre6erul illcepe apelul acu7.aţilor, tn
tre cari !'iunt mai mulţi fo,ti dl'pu' 
tati: G. Cristescu. Mo,:co\'ici, Boris 
Ştefan of. Al. Dobrogeallu·Ghtrea, 
Stoiculescu, etc. 

După apelul acuzaţi lor unii dinlre 
ci lipsind, se susp\!t\dă. şedinţa pentru 
1In s .... t d'I!t'>er&- spre 1t se stabili 
cauzele absentei. , 

La orele II şedinţa se redes-
chide. ' 

Dat tiind că Intre acuzaţi sunt 
mulţi cari nI! .orbesc româlJeşt!"t se 
procedead la interogatorlul fi lua
rea jurămâ,otului interpr('ţilor. 
. Apoi inoepe identificare. acuza
ţilor: această operaţiulle anevoioasă, 
durează până la orele 1, când ~e
rlinţa se ridt'Cll. pentru a se oontinua 
tu ziua urmitoare. 

Ziua U. 

la ziua a doua a procesului co
muniştilor apil.rAtGrul d.· Theodorescu 
a excepţionat mai multe puncte din 
actul de acuză.. 

cA răspuns col. Cernatescu, repre~ 
r.entantul acuzei şi a cerut curţii sl 
refuze cererea apărAtorului. 

Au luat apoi cuvâotul mai mulţi 
dintre .apl·ltari. 

Desbaterea a fost amânată apoi 
pentru Merouri după mase. Ia orele 
1 ,i jumătate. 

Cursul liber de seara. 
}'rogramul săptămânal. 

I 

Joi. - Limba româ.nă. I. (Cursul 
funcţionarilor). lofinitivul scurt fi 
Jung. - .. : Lectură.' -'- Prof. dnii Ioa
chim Dabiciu, Traian Mager. -
Limba romană. It (Cursul funcţio
narilor.) Lectura. Conversare. LucrAri 
În scris ....... Prof. d. Lazăr ROl;!culeţ. 
:- Algebră.. Fracţ:i algebrice. 
Prof. d. Iun Dumitriu. 
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C1.\ZETA ARAOlTLlTI 26 Janu8rh~ 1922 

Acord.ul naval. 
o telegramă a a~enţjei Reuter a. 

nunţă că, cu excepţia articolului al 
19-1ea •. J) Îvitor la I tăririie Pdcificu· 
lui, acordul naval este aeum la puntt 
EI Se compune din trei părti, din 
c;lri cea dirnAi cuprinde 20 de arti
cole. Preambulu'] inregistreaza hOIă'1 
râ-rea lu<. t~ de SI,dele Unite, En!{li
tera, franţ~: Italia şi Jc:pou'a În il~~ , 
t .. resuJ paru generale ŞI al, reducM'tl 
armamenh'lor ,şi de a limita flott'le. 

INFORMAŢIUNI. 

• ? .--.... . Rennlun~a. femeIlor 
române din Ara(l ' oru:nnl
zetlză pen tru zi na de 2 li"'e .. 
hruurJe seara l~ orele 9, 
in salll mare II, hotelul 
"Cruml.u. A 1 ba" . un mure bal 
mascat şi costumat. 

o statistică. despre slabi1imen_ 
tele· ciot>tl'Iatografice din I.ltreagl 
lumea aral!. <'Ii. IltomJirul a('e~tora ~(! 

ridiră la 60 mii din .care 25 mti tI} 
Statele Unite, 4.000 lrl·hg ia, 3200 
în Germania şi 2.300 in Fra! ţ~. 

In New· York numărul spectatori .. 
lor cari ~ilnic frecventeazA i'>ă.lile de 
cillematoj5raf se urcă. la 30 mili. 
oane. 
. In Franţa numilrul frecventalori. 
lor. de cillemato~r;;.f se poate Ha
lua pe zi la un mi lioIl ,i jumă~ 

Arti<:olul euunţă marile unităţi pe '-- Ziarele anunţă. că· zilele a" 
cari fiecare este autori?:ată. să le c~stf'a cOllfl'tinţa ambasadorilor va 

tate. ,. 
Aceste numere· arati In ce mă. 

sură. a crescut importanţa CÎllema-
păsţre~~. . cODlunica ex.împă'ă!tsei Zitlael 
După articolul 9, numai dou!. din t dacă sUiiennul mai illceatcă odaiA 

vasele dedarate, cunstruite sau în ! " nouă. restaurare. \lor fi exilaţi pe 
curs de constrl1rtie, tledt'pă,ind I o· jnsulă mai Irldepărtatli ca Ma-
3,).000 de tone vor putea fi trafls· • deira. 

to~rafului. . .;, , " 

formate de fiecare dintre puterile 
contrac1alJtt'~ fn purtătoare 'de avj· 
oane, in limh~le tonajului total spe
cificat prin acord. 

In ce prjve~!e afacerile din ex
trelTl ul-orient, Sl.'creta, ul de S,at 
Hughes fă.cu să. se primeascl de 
toale puterile, ca "i de Japonia, an
gaj amentu\ de a se remite st'creta· 
rului conferillţ"j lista complcctă. a 
tululOf acordărilor cu China, secrete 
sau nu. Deleg;,ţia americani speră. 
ne!o;Teşit prin acea!'ta să ajungă la I 
acela~ rezultat pe care-I ţinea art. 4 
al rezoluţiei lui H ug hes, după care I 

toate drepturile câ;!rigate de ditre 
puteri în China, vor putea să. fie 
supuse apr~cicrii tribuna!nlui inter
naţional. 

- -.-.. . ....... 
~ ~..,. ~, • t ' ,. 

. Presa. germană ~i 
programul guvernului 

~-~rancer--~'''''' . 
. " l' 

Relativ la dirsursul . program . al 
primului mllllstru fraflcez, presa 
germană scrie: 

. ,Dt'uische AHllemeine Zelung" 
scrie următoarele: Lăslm ca deda.
naţii!e lui Poincare, tn toatii mon
struosi latea lor, ~ă.şl iacă deocam· 
dată prin ele tusA-,i .efeclul." . 

"Vossische Zeitullg' spune: "At. 
mo!':fera, ln ca.re se va gă<;j Poi ncare 
tnâine, când va avea a face cU lu· 
mea economică a aliaţilor, va fi de .. 
sigur mai puţin patriotică. ~i mai 
puţin ră? boinic ca aceea în care a 
vorbit eri. 

Realizarea pofhicei pe care POTn
care pare a o fi promis blocului 
naţional,va fi zădărniciti prin "idea 
europeană" care începe a se im· 
pUlle," 

"Berliner Tageblatt" spune d\ 
este cel puţin satisfă.r"ălor faptul ci 
Poincare nu s'a ascuns după. m&sca 
europeanului tmpă.duitor, ci liJi-a a· 
rătat adevăratele sale intenţii. anu. 
me: executarea proecteloT de ga
ranţie. spre a putea opTima şi mic
~ora Germania după placul său." 

"Vorwaertz" spu ne că sistemul 
rtgid al lui Poincare se va prăbu~i 
In f"la realităţilor vieţii, căci lumea 
nu vrea să fie un drşert, iJl care 
triumfă paragrafele şi batalioanele se 
mişcă. la primul semn." (Radar.) 

".- . 
Răspândi1i 

"Gazeta Aradului·' 

- Miniştrii ~:enipotenţi ari repre~ 
zentll.nd Illţ~If'~erea la Bu.iaresra au 
fAru.t III Ilumele con(erillţei ambasa. 
dOrllor pe lâllj;ă guvernul u Ilj{ar un 

- Camt"ra franceză. a votat un demers' îlt . vedere . de a I chema 
credrt de 200 mii franci, pentru ridi- la ob'lervarea dispozi~iuHilor mi-
carea unui monument soldaţilor fran- I litare Înscrise tn tratatul dela Tria
ce:â cari au luptat, in . tări străiije. • " , non. " ;. " !1 

- Universitatea din Padua îşi, _ Uzil1!>le euho!icutei fabri:i de 
va serba tn Mai al ,eaptelea cen-. ciocola!ă Carotti d n Terupelhof, 
tenat. j lângă Balill a als cu totul. 

E cea mai vecbe universitate I E'ite cel mai mare illcendiu care 
din Europa, dupl cea din Boloaia. a Mntuit de câteva decenii 1,1 B_r-

- S'a Înfdnţ:tt un consulat' ds ',lin. . 
a Il a cat~gorie (onorar) .al Româ.fliei Mii de lucrători sunt fără. a
la Gibraltar, şi d. Henry Jos<'ph King, 1 dăpost. Pagubele se urcă la 100 
advocat ,i diri~clor al Camerei de milioane, 
comert din acel oraş, a fost numit. IlIlportante provlncn de materii 
consul onorific al Româ.niei, titular! bru~e au fost d,struse. 
al zi~ului. (lficiu. . 1 - După o depl'şiI. din Bdnaiti 

_ D. Mihali, in urma invitaţiei i către .Dclily Mailc, Iii urma cutre, 
primului ministru, va răm?ne şi pentru 1 murului de pământ care s'a produs 
viilOr preşedinte al Comisiei de uni- de curând la San Fratelo (Sidli,,) • 
ficare din Cluj. case şi hiserÎcl istorice pline de 

bogăţii anÎstice au fost distruse. 
. Mai bifle de 60UO persoane sunt fări - Consiliul ăe miniştri a hotărât 

d se declare in permanenţi pentru 
a putea aduce so!utiu ni imediate 
ptohlt'mNof' nou; ~ii u r~ente. Coni>iÎ .. 
liul de miniştri fie valntruni tn urma 
acestei hOlâ.târi tn fiecare zi la. orele 
6 seara. 

,~ , ~,,'" 

, - Dupii. o ,'ira din Bucur(,~ili 
Direcţiunea p(l~'elor a primit ordinul 
ill senzu! ('ăruia se vor accepta pro;;. 
punerile· făcd;" pentru înaintarea 
funcţionarilor dela poştt\. 

- Consiliul de mini,t,ri tinut ten, 
s',a ~OIărM ca l:Jcorporare. contin. 
gentului 1922 să fie amânată pen1ru 
1 A priiie lncorporarea ace~tui conli
f;!(,llt, după. cum se ştie urma să. se 
faci la 1 Februarie. 

- Alegerile pentru Camera de 
comerţ din Bucurfşti, ce au avut loc, 
DtJminf'că, s'au termillat C!l O majo
ritate de \loturi pentru lista in frunte 
CII d. D. Hagi Tudorache, faţă de 
lista În frunte cu d, N. Zame, fost 
până a<'um preşedinte .1 Camerii de 
comert. 

- Guvernul a frlst complectat cu 
dnii general Mo~oiu şi dr. Aurel 
Cosma. Cel diulâ,u a luat portofo,iul 
comunic·,ţiilor. iar al doilea porlofo
liul lucrArilor publice. Nouii ministri 
au depus jură.mâr.tul. 

- La intrevederea. care a a\lut 
loc Sâmbă1ă. dimineaţa tntredllii 
N. Iorga şi Tache Ionescu, s~a ajuns 
la un acord desă.~ârşit asupra vii
toarei acţiuni politlce a partidului 
democrat ~i a celui naţionalist-de. 
mocrat. 

- ,Monitorul Oficiale publică nu· 
mirea diui Mavrodi, directorul ,. Vii· 
torului~J de director general al tea
trelor •. 

~ .. :~~~ost~r. Va:silie Ignatu, medic. 
I dentist a deschis Ull cabinet de 

j
l consultaţiuni medicale~dellth(if:e pe 

Bulevardul Regina Maria 7, Tut aci 
... şi laboratorul de tehnică dentisticl 
fOlOt a lui Ludovic Papp • -... 
Pentru ajutorarea inva

lizilor, văduvelor şi 
orfanilor din război. 
Cercul de recrutare Arad au adu:· 

sat dtre primariile comunale din ju
deţ o circulară tn sensul ca să Se 
organizeze petreceri cu scop de 
binefacere tn favoarea invalizilor, vi
duvelor şi orfanilor din război, 

Urmând aceastA. invitare, primăria 
comunei Sânh'ani a organiza·: in 
ziua da 7 Ianuarie o petrecere -din 
care a rezultat un venit curat 'de 
700 lei. Primilria a distribuit aceastâ 
sumă invalizilor, vâduvf'lor ti orfani
lor din comuna Sâl1leaui. 

Până. acuma nu ni s'a comunicat 
dacă. şi tn celelalte comune alţ ju. 
deţului Arad s'a venit In acest mod 
în ajutorul invalizilor, văduvelor ,i 
orfanilor de război. Socotim in" că 
dacă. in celelalte comune nu s'a ur
mat până acuma invitaţia cercului 
de recrutare, primăriile nU vor lnrâr. 
zia a o face aceasta cu tea mai a
propiată. ocazie organizând petreceri 
îfl favoarea invaliztlor, vldu velor ,i 
orfanilor de război, indeplinind astf8J 
una dintre cele mai frumoase ~i no
bile datorii, umauă. şi patrioticl. 

Magazin de Haine ... IOSIF MUZSAYAr~d Vis-a-vil cu Teatrul 
498 Oră,enesc 
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Convocarea colegiilor 
electorale. 

•• Moilitarui Ofidal" publică de· 
I cretul pentru dizolvarea Camerelor 

fi pelliru convocarea Corpurilor le· 
giuitoare: 

htă raportul preşedintelui consl· 
liul ui de minj~tri: 

SIRE, 

ImprejurArile gmle prin Crtre tre· 
ce ţara, nouile probleme in faţa că.· 
rara ea se gă.sC"şte. maulfestarea co· 
It'giilor electorale in uiti meie ~rl2e' i 
parţiale, precum şi neroia reoq~allj. 
as!"e! constituţionale a S'atului, impun 
9 nouă. exprimare a voinţei naţio· 
nale. 
~" In aCl'st scop, corpul ,electoral. 
urmând a fi convocat. el trebuie să. 
,tie prin tllsăşi decretul de convo
care, - că adul,ă.rile ce va alege sunt 
arlu nări naţionale, cu pUI ere de 
Constltuanlă. Acea.,tll. putere de ';·0 
trag diq nC"cesitatea ca noua organi .. 
zare a statului 101 fie··I1!tflmeiali c-pe 
(J COnstituţie C",i!ă din voil+:\ illtregei 
Românii M.ui. 
: . P~ntru aceste motive propun ur
mătorul decret, de.., e:c. 

• 
Unt:eazi decretul regal care su-

ni a-.tfel: ' .' , 
A RT. r. - Corpurile legiuitoare 

actulle <;uot şi 'ă'Tiâ.n dizolvate. 
ART. It - etlrpul electoral pen

tru Adunarea deputaţilor' ~i :'perttru 
Seoat, din vechild rt'gat, B-Isara
bia, Bucovina, Transilvania; ~linal, 
Crişana, S,.tu·M:tre şi Maramurfl~: se 
convoacă de' noi pentru a alege 
Adun~rile naţionale. cu putere de 
Con~liluaulă. 

Aleg-erile Se vot efectua precum 
urme;.ză. : 

a) Pentru S1'11:1t, fn vechiul re
gat, Besarabia ,i Bucovina: in zilele 
de 1 şi ~ Manie ln! '1 

} , b) Pentru' celegiulUniversitar din 
BUCllrpşti.la~i ,i CerdiuţiJ in ziua 
de3M;jrtie. ~ ,.", 

1 c) P .. ntru Adunarea deputaţilor 
in veehiol Tf'gat, Basarabia şi Buco· 
vina, în zilele de S, 6 şi 7 ~Lmie 
, d) Pentru Adunarpa fdepUl:1t,tor 
In Tra,nsl1val~ia, Banat, Cri,ana, Satui 
Mare şi Maramureş tn zilde de 6 
,i 7 M:ntie. 

f') Pt<nlrll Sena~ in. Ţrallsilvaliia, 
€nş~lla. Satu·Mare şi Maramure, 9,i 
10 Martie. 

. f) Pentru colegiul universitar Cluj, 
II Martie. i " " 

ART. III. - AdunArile naţio
nale cu putere de cOllsrÎtttantă Ilunl 
<:onvocate in Bucureşti pentru 27 
Martie 1922. 

Preşedintele consiliului de miniştri 
este însărcinat cu executarea pre
zentului decret. _ ....... - 4 ... • 

Veniturile vămilor. 
]nca~ările vamale în cursul anu

]ui financiar dela 1 Aprilie ~i până 
la 31 Decembrie 1921 sunt urmă. 
toarele: 837 miI. 592.621 lei din 
taxele de llnp,ort faţă de 322 137.448 
lei in acel"şi epocă a. anului 1920 .i 395.252,575 lei din taxele de 
export faţă de 391.532.181 lei din 
aceiaşi epQd!. a anu:ui precedent, 

, deci un total de un miliard 279. 
393 O 13 lei fată de 733.608.543 lei 

Din taxele de 2 la sută comi
sion s'au illcasat prin vlimi 191 064. 
402 lei faţă de 107 miI. 219.928. 
lei in aceiaţli epocă. a anului pre
<:edent. 

III 

GAZETA AR~nULm 

Presa • 
ŞI guvernul liberal. 

"Neamul Românesc", 

, .Şeful guvernului francez a crezut 
ci o acceptare cu nef;fârşite reser\'e 
nu tnst"amnă din partea Franţ,.i o 
capilulare faţă de idei ~i sentimente 
pe care nu şi le poat('! însuşi. Se 
pregătia la o noul sforţare la con
ferinl" dela G ... nova. Pentru acea'ita 
ti trebuia în~i sprijinul sufletului 
francrz, cel puţin filtru rât el se 
manifesta tn parlament, Spnjinul sin 
cer şi călduros al suff ... tuiui francez 
tntreg. Şi nu l-a găsit la. dreapta 
camerei. Un nou di~curs al preşe
dintelui a exprimat o nemulţumire, 
car(', oricât de delicat rostItă, l-a 
atinsln inimă. Nu i-au mai folosit 
aplausele a th:i sferturi de deputaţi. 
S'a dus~ !(li s'a dus Înoair,te de toate 
fiindcA în fundul conştiinţei lui fran
ceze şi el doda unul mai cu Doro'~ 
decât dAnsul. 

Iar, :111 câteva ceasuri, cu o parte 
din aceleaşi elemente. se forma UH 

"OU ministeriu, cu fostul preşedinte 
de Republică al războiului victorios, 
- un simbol. 

.Si comparăm schimblrile din 
propria lIoastn\ viaţă. politicr. •• " 

• 

Comunica tia cu , 
streinătatea. 

111 urma hotiirâri1or conferinţeoi' in 
tern~ţionale de căi ferate la Berna 
lIom avea fi trenuri :tccelPTate pe zi 
filtre Bucure,ti, ,i capu~1 Europei. ~ .• 

Simplonul va avea donă vagoane 
de dormit ,i va sosi la Bucur!'fti cu 
o orA mai curândi' 3\;âHd legă.tură cu 
ac~elera(ul de COIlSlalJţa. 

Ori!'nt Expresul Paris-Constanti· 
nopol va avea l~gătură la Vinkovce 
cu un Vllg"Oll .direct. Agram-Timi. 
eoara-Bucurt"şti, ce va fi' ataş;tt la 
actualul accelerat Bucureşti--Timi
şoa@ No. 3 ,i 4. 

Orientul.Expresul Viena-Buda-
pesta-Bucur~.ti va sosi.la Bucur~şli 
la orele 8 dimineaţa, având legătură 
cu COII~t!lnţa 
~ Acceleratul Bucureşti-Arad-Viena 
No. 13 şi 14 va deveni zilnic· şi va 
avea leg Mură la Viena eu lnsbruk-
Paris. Acest tren pleacă la amează 
din Bucureşti şi sOlOe,te aci la ora 
5 d. a. 

Trenul Bucureşti-Oradia No. 9 şi 
10 va avea (1 ~egătură prin H ~lmi 
cu Praga ,i Karlsblid ,i una prin 
Biharpiispoki cu Bud:lpesta. Acest 
trpn va avea de trei ori pe săptă
lTlână vagon de dormit Buc:ureRli
Praga, care până ~cum era atapt la 
trenul de ,Arad No. 13 ,i 14. 

In afadl. de aceste, trenuri se va 
mai IlIfiinţa un accelerat BOU Bucu
rf'şti-Odenberg prin Cernăuţi-o 
L .. mberg-Cracovia care va avea un 
vagon Bucur~şti-Varşovia, unul Bu~ 
cureşti-Danzig (au ,leogălură la CQn. 
stanţa), un vagon Bucurt'şri-Praga 
cu legăturâ. directă la Karlsbad, ,i 
uJlul Bucure,ti-Viena. A cest tren "'a 
pleca din Buci.tre~ti seara la orele 8 
şi va sosi dimineaţa la orele 8 şi va 
avea la OJenherg legAturi imediată 
cu Berlinul. Va avea şi vagoane de 
dormit ,i anume: de 3 ari pe sAp. 

I 
tămâuă la Varşovia. de 3 ori pe să.p. 
tAmână. Ia: Prdga, de douA ori pe 
săptămâni la Viena, ... 

~~' '-
"Gazeta Transilvaniei". 

.La luph\, dar -'1-- pentru Învierea 
acestor drepturi, Iflmormâlltate as
tă.zi de un rt'gÎm de~potic întrollat 
prin absolutismul ssemănăJor ace
luia al lui Tisza care, ca palTiot 
ungur, incf'fca să. zdrobească. baza 
dt:mocraţiei naţionale româ.neşti ca 
să poa'ă, robi de veci poporul rom~ll 
de dincoace de Carpaţi. 
, 'c Nici atunci. poporul romiÎn din 

Ardeal, Banat, Crişana şi Maramu
rf'ş nu s'a dat inapoi dela. cele mai 
grele j~rtfe pentru salvarea, liberi!· 
ţi10r înscrise tn programul partidului 
naţional.. 

I Nici astl-d, când oligarhia ro. 
mB.nească înmormânteazâ. cuteliUoare 
drepturile constituţionale şi libertâ.
ţile inscrise fn pactul sfânt dela 
Alba·lulia, poporul român din Ardeal, 
Hamlt, Crişaoa '1 MaramuH', nu se 
va da inapoi dela aceleaşi jertfe. 
Dari Rtl se poate sA aducem pri
menirea atmo~ferei vlcia1e dela Bucu
reşti cU bunI\, voie -- ,\lom fi siliţi 
f;A ajuHlm fraţilor no~tl i, milioanele 
de asupnţi, impotriva hotărârei ta
!-oAşi a acelora cari erau până. eri 
1lă.d~jd~a zilelor bune ŞI speranţa 

in tre gu lui popora. 
I 

( 

Pentru abonatii nostri. , . 
I~8. 23 Decem\'rle s'au 

implinit şea!'e luni tIc ]a al

pal'itia zinru 1 ul no,",tru. .~ 

_.~cc~l zhr,,~311,arut. in
tr"Ull moment când înec
tll./oie ,. sin~urul organ de 
presă românesc ce exh.tl' 
in judeţul c Arnd, de Jlnde 
rezu Ha. ca. fără "Guzeta\ 
Ar~ldtllui" Românimea ar 
fi trebuit sa. se milrginea
sca. la lectura zlnrelor ma
ghiare.,.. 

De şi, l\8cultân(1 de,in 
demnurile ce ne veneau, 
am fâf>ut un ziar româ
nesc acolo untle IHI era 
nici unul, totuşl 1rehue să 
mărturhdm că ncenstă ac
tiune nu a fost inteleaSă 
cum ar fi trebuit. 

După şellpte luni .le zile, 
nVeiu sute de ahonaţt cari 
nu IIU trimis încă nici o 
centimă din sumn, euv~nltă 

pentl'u abonllment. 
Se intelege că un ziar 

românesc, llea.lutat de ro
mâni şi eu abonl\m~ntele 
neachltllte nu poate să tră

iască. de cât făcând cele 
Inal grelQ sacrillcll. 

In con~{'cilltă rugăm pe 
duH ~lbonaţl, cari nu şI-au 
achitat Jlbonamentele ~ă 
f.lCă aefmsta de urgentao, 
trJmitând sumele la admi
nistraţia ziaruluI. 

ii; 

·ft 

TElEGRAME~ 
Zi· 

o nouă oft~rta. a 1Iberlllllor 
făeută partidului national. 

Buc'Ure~ti. -- In cercuri le celor 
iniţiaţi în tainele de dupii. culi~e, se 
vorbt'~te cA. primul millistru. d. Bra
tl;Jnu a rA.,·ut o nouA. oft"rtă de În
ţ .. legere partidu I ui naţion ~I di n A rO. 
deal prin illtt'r-mediarea dlui St. C. 
Pop. (A.. T. R) 

11ltJ'unh'ea urllelt'nilor din 
partidu I poporu 1 ul. 

Cluj. - Luni, 30 Ianuarie, :va 
avea loc la Cuj o illtrunire a foşti
lor parlam~ntari din partidul popo· 
ruluL Cu acea~ta ocazie se va re
dacta şi m'lllif~stul ee 'fle \ta atre~a 
către alegători. ' Vor c lua p Irte ia tll
truuire O(!tllvjan G 'g t, P dru GrO'la. 
Octavian Pri~. COIl:-;lll1ttin Buc, 10 ,i 
G, Tulbure. (A. T. R.) 

Semnarea connmtld mlU
tnre rOmAno·jugosla,-e. 
Belgrad. - Convel,ţia militarA 

tncheiată Iitre Rt)mâ,rtia ,i Jugoslavia 
a fost a.d semnată. DUI pilrtea Ro
mâniei au ~emnat actul gen('ral 
CrÎstescu, şeful statului major al ar
matei române şi g .. neral Florescu iar 
din partea Jugoslaviei get:leral Petici 
şi colonel Mi!cevici. 

Dupi semnare. a avut loc un di
neu de gală. la IrgJţ;a români. ofe
rit de mlni,trul plenipotenţiar roman 
d. Diamandi. 

Gweral Cristt'sCI1 ~i suita a ple. 
cat din Bdgrad Îuapollldu· se la Ba. 
cnreşli. 

. -. ~ 

CILrtea galbinâa mluij;teru-
lui de exterue francez. 
Paris Ministerului de externe a 

decis I!Iă pub;ice o Icarte ga1binh 
In siriud 111< ac~aste in 'amă.nunte 
toate evenimentele petrecute dela 
1912 pâl\ă. azi. 

.... .. -. 
Suspendarea ~utonomiei 

baroului avocatilor , 
din Arad. 

In sellzul unui ordin al ministe· 
rului justiţiei, sosit ieri la pn~şedin

ţia tribunalului Arad, autonomia ba
roului avocaţilor din Ara.d a fost 
suspendat!, iar ta (H,litate de comi· 
sar al guvernului, pe timpul suspen" 
dărei autonomiei baroului. a fost nu
mit primul procuror d. Meculescu. 

SuspE'ndarea autonomiei barou lui 
avocaţilor din IOfatitate a produs o 
oarecare surprindere in unele barouri 
ale avocaţilor, deşi aceasta dispozi. 
~ie era de prevăzut ,cii, va lua in 
urma atitudinei dovediri de barou 
faţi de' avocatii diu vechiul regat, 
aşez&ţi in Arad ,i cari au cerut 
inscderea în barou, ceeace insi li 
s'a refuzat. 

Era firesc ci impotriva acestei 
atitudin}, prin nimic motivată, a ba
roului faţă de avocaţii din vechiul 
regat să aibă. ca IJrmare a suspen
dă.rei autonomiei baroului. 

Red. responsabil: Laur.nţlu luca. 
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Teatrul Orăsellesc 

~ .. 
Bepertorul săptămAnal. 

Joi: '1lIlcul cadet" 8. doua. oari. 
Vineri: "illicul cadet" & treia oari. 
SimbAtA: MatilHHl cu locuri iE'frine pAntru copii: 

7;;; T7 n 

GAZETA ARATlUl.nJ 

Succesorii lui Em. Varga 
Dare antrepfisă de iamormântărl În 

flraa,B.Regina )taria 13·(Yal.j'ttinoritilor) 

"Arcsclle nui mare mal'ar'" ope-
retă mare dRtlSantu.. Bi iate peutrn lOl:I.te Efoptne~te inmormAntKrÎ dpla ce'oa mai !<implo pAnl\. 

. b . ! la ("ele mai pOllljJoase. Exhumll.ri şi tra"eporturi de 
reprezeutaţlUuile pu Jlcate se pot Cl\m- cadavr" î/l o ica parte a tădi, eu prompţitu line. Ta-
păra dela cassă.' lefon 37 serviciu dtl noapte_ 770 

Seara: "l\llcul cadet". I ::...-------------------' 
Duminecă:M>ltiuen cU pl'eţnri scăzute "F')oarea I ~ ________________ ._ 

sălbatică din f,.himeş. 
71JUcul eadet". 

000000000000000000 
FRAŢII NEUMAN 

\ CINEMATOGRAFE. 
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,~ 

Mireasa dracului, comedie in fi ade, fn Apollo, 
fn 24, ~f>, 26 Ianuarie. Tinera baronesă se tn
feJege cu adoratorul ei necunoscut că vor con
veni tntr'un loc o&r~care_ le. vremea aceasta vine 
uu ad\locat la mama. ei fi declară, că. fi vilJde 
tot d"că. nu-,i phut'şte datol-ii"·, văzând fn-ă pe 
tinera barone!!ă. ofere OIamt'i acoperirea. datoriJlor 
şi ,i odol ă mare, d~că. 11i dă. fat a. do pi el. lncur
cAturile lunap cu avenlUri neplă.oute în că-Iatorie, 
ou bănuia.la. da ucigăfie, poliţie, piui In sfârşit 
baron~sa dt'lvin6 soţia adoratului necunoscut a 
unui actOr de ciuema, iar advocatul remâne 
tras pe sfoară. 

,1 

~ -

* 
E.".~Ml rătăcitor, tragedie tn 2 părţi '1i 8 acte, 

in UI &11 ia , in ~4, 25, ~o Ianuarie. T1Î8! a istorie 
alui Aha~ver, care trebue să trăiască 10 ohinuri ,i umlJiri oreAl ar vrea si moară, pentrucă pica.
tul aiu nu 8e iartl numai prin vecinioi sufe-
rinţe. Vrea sa moaril Scapă pe un conte de 
moarte e8 să mO&ll el dar nu-i succede. Fiice 
oan0'ttinţă ou amanta. aC8.'!tuia, o iube~te ea-I 

L-~ ___ !wa.rli de uat!lL!! ln,alti., sufere. Înzadar. !!OD; _ 
tele 86 r"lILoarCe, st' dă în du~l cu dânsul, ca 
81. moari, ÎusA moare contele, el trebue ~, 
trăiSO!lc& pâ.uă la. ispă,irea păcatelor. Aici se Îu
cheie partea primi. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. ........................ . .................... ~ .. 
In 24, 26, 26 Ianuarie 

Marţi, Miercuri Joi 

Mireasa dracului. 
Comedio Îll fi acte. 

Primi actori: 

Bem! CreBt~. 

In 24, 25, 26 Ianuarie 

Marţi, Miercuri Joi 

Tn 2 piirţi. Partea 1. 

Evreul răfcitor. 
Tragedie în " acte. 

R,ăticirile mic Ahaşver în 
inf,nlţ. Simbolizând veci~ 
nica nelimiste Ilo omenimei. 

In rolul principal: 
CarI de \' ogt. 

MICA PUBLICITATE. 
Un cazăn de 150 Htre unul de 250 litra dA 

fert ţuică. de vândut la Fra~i Rurza. '733 

Mobiliar stil german vechiu masiv, pen1l'U 
prânzitor de vân"lare pentru un preţ con veua.bil. 
Informaţii ioIe pot primi la fjoriria Pausar strada. 
Brătianu No. 9. 737 

Serviciul de Poduri ~I Şosete Arad. 

Nr. 1488/I-19:U. 

Pnblieatiun.,. , 
• 

La Serviciul de Puduri şi Şosele Arad se VI1 1 
ţinea in 25 Februarie a. c. a. m. 10 oare lici
taţie. pub.ieă. 'pentru dareA în intrepriudere a 
reedificărei Şoseaua Neţ,ionlllă. Arttd-Sobo' şin
Dobra intre km. 2~~.180-2~.f>:W cu suma de Lei 
76.512. 

• 
ProieCtul ~î condiţiullile de licitaţia s~ pot 

'Vedea lu carele ofJCioll.!:le Ja serviciul subtl .. mnat. 

Serviciul de Poduri ,i Şosele Arad 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• ARAD 

.......................... 
.. ,sa_ 

Levai şi Szigeti 
1.'tlCII.t-

~e ~-1 
\.+ ti mal 'Dt' c$: .,1 Ce. 

Vi.-a-vl. do • D '.area laTea tru 
Reoumandă magazinul bine şi abnDdant sortat cu 

ghete bărb5.te~ti, femeieşti :~ Copii 

-------------------JlA.G&Z'-~lJL DE VA.RBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Reeele Ferdina.d 1. 2. 

eal"banl de căleat, lf'!mne mărllnte u.., 
eate, earbanl În bacăt prima esUtate 

In Arad tran!lport la domioiliu. 566 

---._-------~---.-
ALEXANDRU MAAR 

Fabrica de perII 8t lIaturl OII fom lIotrlca 

ARAD, strada Eminescu No. 27. si 31-32 , 
BirOlll Cen· 
tral str. Emi
nesou. Depo
zirul de f~-
bricate: str. La. ftlvăndtori RcăzămAnt mare tn rrf'\ţi 
Emjn~scu 2. Cumpără pll.r de cal în orice cantitaTe. 

Inainte de a edifica casă 
eau a fac·e transformării aau reparaţii consult!!. oficiul 
de adile 

strada Cosbuo No. 47 care i... angajam~nte pentru, 
construirea ctllor mai moderne clădiri, ou preţurile 

I'ele mai av.nujoase. ---_--: 

In atentiunea 
4 

t.o1 , 

cumpărătoriiorde mobile -Moliile pent.ru prânzitor ,i dormitor 86 pot 
oumplra ieftin în depozitul de mobi]e Wiegen-
fald, Arad, Str. EminesoQ (Deâk Ferenc) Nr.40 

-------~-----.--a_ -Un Laboratoloin nou in orasn] 
nos'ru! D1·. ltll II AI SUG i. 
a iu~talat nn la?ora1orill. Rontgen non inzestratI 

Palatul Băneei de Credit. 
No_ t· lef. 1800. 741 No_ tele!. 1800, 
._---_____ •• ___ W •• 

Cele mai moderne haine 
se lucr'- pentru preţuri convenabile tn salonul 
de croitorie pClltru haine de bă.rbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. ]oao Russn Sirianu (Aulich L.) 238 
fi piaţa Catedralei in colţ(Tokoly.t. pal. Szantai.) 

........................... 
A.cţU miei dela Banca de I~ă8trare Chilă 

dia Arad cumpără ia orIce eaatltate 

eu pretul 
100 LEI. 

Reprezentantul Băncei Generale de Economie dif 
S;biu ••••• Arad. Pia1a Catedralei Ha. 4. 731 ........................... 
)()OOOOE~3OElOOOE)OE 

Carol Andr.enyi 
si fii-Mare depozit in 

totfelul de maşini agricole 
şi ferărie. 

Administratia == 

primeste spre pub
licare~nunţuri lef~ 
tine . 

-
J. ipogra~lL L. Retny 9i Fiul Arad, BUiev. Regina Maria No. 7. 
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