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Programul liberal. In vad erea uniflcărei 

juridice. 
Citind aceea ce guvernul bHralii ar veni astă.zi pentru 

actual fagadlleşte ţarei şi ma- prima oara la putere şi 1n Am aratat tn numărul de 
selorde alegatori, rAmii sur- cazul când nu ar exista In ieri ca. tn urma nnei decizii 
prins de varietatea, (le corn- sufletul naţillnei amintirea trc- m~nisteriale "s'a. retras barou-
plexiunea şi de cantitatea fă~ eutelor guverne 1iberale. lut d.o Arad d!>(~ptul de Il fi 
gadueHlor acestora. ce urmă. :'1' ,. de sme stiWttor, urmând ca 
reşte să facă din RomAnia tn- Şl .~u prd,eJul acalUl' gll- i pâna la luarea tut.ulor dispo-
tregitâ. un adevărat paradis, V,ernă! 1, ~e fa.ce~? progran~e I ziţiilor necesare, afacerile ba
unde viaţa se Yll scurge a- ŞI se ~Jsl~ea,l1. mJlloall.e d~ tfi,- Il'oulUi Să fie conduse ,le un 
bondentă şi măreaţă Iu mijlo- gadueh. F erlCJre~ ~aţ!Unel ra- 1 rlelegat al guvemului ales 
cui unui deliciu neântrerupt. mAu~a tn8~ pe hart,Ie, ~ll vr~me : in per~mnna primului procu-

Relele de care sutere ţara ce, In realitate, tmmta IIbe- 1 rOl', '" 
ca şi toate nettjunf!urile şi ne- r~lă sgllduia temolia iibertă-; Mfisura aceasta li> fost 
oazUI'ile ce o hiintueRc vor fi ţi or ~~taţen~şti~ .ia; ~istemul i luată în urma atitllllÎnei avută 
Bupl'imate de libfH'ali cu o sin- fllvontJsmuJUl ŞI Jatulm, arun-l de unii membri ai baroului 
gura llIişcu.l'c a acelei bughete cau . p~pulaţia. , nopu.tincioltHă , OP Ar!\d fatu. de avo,:aţii din 
magice diiruittt do destin şe- În IDH.mIle admmlstraţmrrer--1i.: t vechiul regM,' veniţi "Sa. Re 
fului guvernului pentru cea berale. Ca totdeauna deCI, j tnser'ie in haroul local şi să 
mai mare glorie a naţiunei. pent.l'?- a nu , ~e desminţi o I profeseze Ricea avocatura. 

Progr'amul Jiberalvesteşte ' tr~?:.ţle neterlClt,ă,' ţara va .ti; I~ . consecinţă, aceasta dispo
cA se vor lua măsuri contra felJCltă ... pe hii,.tw. In reah- zlţle a guvernului poate fi 
abuzurilor şi că hoţii şi oa- tate îusă ,alegerile :01' fi, fă- pl'imită ca fiind dictata de 
menii incorecţi. vor fi aspru c.ute cu J~nd1:trmul, c.on~t~!u-" greşea.la săvâl'şită cu acel 
pedepsiţi; Ordinea va fi lntro- ţl~\ va fi ~IOlată in prlnClp!lle ! pl'ilej de baroul de Arad, 
duse. in administraţie şi în fi- el; ţarA.mmf):1 va A~a!iea far~ ; gl'8?eaiă ce a stâmit o SUI'
nanţele naţionale; relaţiile no&- spe,ranţă, suh c~lcalUl, bo~rl-: prizi\ dureroasa in toate cer· 
stl'e cu streinattttea vor fi de m,cI t:~?ettţc ,<\, llheraiIJor, ~a~ i curile judiciare ale ţit.rei, unde 
natm'a sa ne ridice în stima pl es I~IU (u el , v~, începe H\l ! se urmăreşte cu râvnă şi cu 
mondia.Iă; traiul Fle va lefteni Să, ~utere ca pe \le~!ea. Ci\n~ patriotism realizarea marei 
vazllnd cu ochii; lumea nu va ~~t elllătatea SOI' del~i\1 La de 1101 1 opere tie unificare naţio-
mai plati bil'Uri, iar veniturile (!n cauza. .1psel . de ~act j ualit, 
natural cinstite, vor umplebu. ŞI de patrIOtism a ~lhel'a,lllor. 1 La momentul potrivit noi 
zunarele cetaţenilor lihniţi. . Aceea ce am don ~eCI, ar, j am arfl.tat greşeala ce· se să-

Fericirea ţarei este deci fi nu atât pr?gl'ame, Şl valurI vârşea prin respingerea de 
asigurata şi intrebarea, cu a. d~ , fagăd~eh arclucutloscute, catre baroul de Arad, a C81'e

devărat chinuitoare este dacă c~ cmste Şl di'agoste de, ţtU'ă I rilor de tn8crieri ce ii erau 
scumpa noaslrA ţară va fi ca. Şi respec! pentl'U dreptul'lle ce· I inaintate, şi aceasta mai ales 
pabilă să suporte toate bine- t&ţeanulul român. I când ba ro urile vechiului regat 
facerile şi toate bucuriile ce Este o ireveren'ţă faţa de primeau, cu braţele lleschise 
ii sunt hărăzite de partidul li- naţiune să se mai pretindă I pe colegii lor din ţinuturiJe 
bera!. I de un partid, că el va dărui alipite, făra a se speria mai 

lata ideea ce munceşte 3S- ţărei toute bun rttilţil e, şi o dinainte de concurenţa avoca
tăzi cabinetul, iată preocupa. viaţă cum nu a mai exista,t ţilor recunoscuţi şi meritoşi. 
ţia de capetenie. de sigur, a până acum,câud ştiut este Am semnalat la timp, greşeata 
unui guvern extraordinar şi că astăzi, din cauza greutăţi- săvârşită. &I'ătând totdeodata 
monstruos din punctul de ve- lor de tot soiul imbul1ătăţirHe şi călcarea de lege ce se s~ 
dere al proportiilor ce carac- se obţin greu, cu munca. şi co- vâ,'şea., creându·se astfel un 
terizeaza principiile ce-l că- rectitudine. pre(}edent, ce dacă ar fi fost 
lft.uzesc, Ţara primeşte, sa i se asi- să se repete ar fi dus la o 

Sunt alte ţări, poate, ce gure fericirea, indiferent de adevăraU~ anarcbie provocată 
mor de lipSă şi de săr'ăcie; partidul ca ar fi eapabil să chiar de unii oameni de legi 
ţara noastră dacă va fi să faca, aceasta. Fericirea nu ai teritoriilor a.lipite. 
moară vre-o dată va muri vie- poate in să niGi o dată sa vie Se Inţelege deci că se 
timă a bucuriilor lnscl'ise [p. de la liberali. La. aceasta se creia o situaţie penibilă ţărei 
programul liberal. .. opun un tr'ecut de violenţe şi şi daca. de atuncea nu au fost 

Toate aceste făgădeli ar fi I de persecuţii, un trecut de luate măsuri mai drastice faţa 
bune poate, tn cazul când li- arbitrar şi de egoism. I de o calcare evidentă a le-
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j 
gei, apoi aceasta se datorL'şte 
faptului Ci s'a avut [n vedf;lr8 
consideraţii JeHoe de admis,· Ia 
tmprejurăl'ile de azi. 

Daca. înRa. mA.."1ura ce ne 
preocupa a. venit in urma 
unei greşeli, S6 poate spune 
că ea nu constitue ata.ta o 
pedeapsă a greşelei ca.t o in
tervenţie precisa. a guvemului 
pentru a 8e asigura normele 
necesare de condueel'e şi a se 
asigUl'a bunul mers al chestiu
nilor şi raportUl'ilor jUl'idice. 

Graţie acestei ma.surj~ ori 
ce incidente eventuale, cre
ia te ca mai inainte fie de ne· 
sesizare a chestiunei, fie de 
spiritul cOndRUlOl:j,uii tIe dvtlH
tate, vor fi inlMurate de aicea 
Inainte. 

B!lroul de Arad condus cu 
Inţelepciune şi imparţialitate, 
conform normelor de condu
cere ale vechiului regat, se 
va bucU\'a de largi posibilitAţi 
de desvoltarp" graţie facultă

tei ce i se dn. de ~ se com
plecta cu forţe noui şi cu ele
mente distin..,e, menite să 
dea instituţiei un nou şi ge
neros avânt. 

Dorim deci din tot sufle
tul, ca. de aicea tnainte avo
caţii arădani alMurea ou 00· 

legii ]01' veniţi din alte re
giuni sa. lucl'eze In deplină în
ţelegere conduşi numai de 
ideea de,prietenie şi de do
rinţa de a se ajunge' la com
plecta unificare necesară In 
domeuiul juridic ca şi 10 toate 
celelalte domenii ale activitâ
ţe~ româneşti, 

- • A t ..,.. . 
Procesul comunişti lor 

Ziua III. 
Bucureşti, - In ziua a treia a 

procesutui comuni,tilor s'a cetit lista 
martorilor, Numărul acestora se urei 
la o mie douA sute. Vor fi asculta~i 

ca martori dnH 1. BrAtiallu primul 
ministru, Marghiloman, gen. A vereSCIJ. 
Toma Stelian) gen. Coandă, M~rzeSCUt 

geR, RIi~canu, Const. Mile, Fagure, 
Val:r Branişte etc. CA, T. R.) 
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Tratatul de siguranţă 
anglo-francez. 

Instrucţiunile pe cari le-a redac
tat ~ulferUlJl fraflC~Z cu privire la 
modificările de făcut la pactul de 
Sil-:utOlUţă an~!o francez: au lost tri· 
mise amba.!iddorului Franţei dia 
Londra. 

Convorbiriie În chestiunea ace· 
aste. cu Ferei~u Office vor incepe 
prin urmare în curâlld., 

SUj( .. stiu'lile fran,;eze sunt: 
1. Prelungirea de la zece in 

douăzeci ,i cinci de ani a duratei 
\+aliditl\ţii tralatului. 

2. Apii;:area convenţianii in cazul 
unor operaţiuni germane în regiunea 
renană. 

3. Redactarea pactul ui sub formă 
de Inţd ~gerc reciprocă. Franţa se 
angajeaZă si aju'e Anglia iri caz: de 
primt>jdie, precum "i aceasfa făgll.· 
dut'şte sA "priJille Franţa. 

. 4. Stabilirea nnei convenţiuni de 
delict, preci~âlldu.se condiţiuuile, tn 
care cele două ţari iŞl vor da con
cursul mUlual prevĂi.Ut. 

.,Le Temps" crede cA se vor tn
cepe conversaţiuni ulterioare cu pri. 
vire la Tang8r, ta acordul de la An· 
gora ,i la cOllferinia dela Geneva. 
Instrucţiunile pr iVltoare la aceste 
1rei chestiuni n'au fost IncA trimise 
ambasadorului francez din Londrd.. 
... _ :wJIII ..... IZ "0 

Situatia cancalaru!ui , 
Wirth. 

INFORMAŢJUNI. 

- AA, LL. Re~ale Principele 
Carol şi Principesa Elen::t. Principele 
Ght'orghe şi P,'inc;pt>sa Elis'lbela ai 
Greci .. i vor pleca Duminică la Atena. 

Principii moştenitori ai R{)mâ~iei 
vor rămâ.ne. o lună în capitala Greciei. 

- In senzul unui ordin al gu
vernului esle oprită iutrarea în ţară 
a orice fel de imprimate, provenind 
din Ungaria. 

- Cu încrpere de eri se pri
mesc de ofkii1e pO;ltale pachete şi dt>la 
particulari. Până acuma se .tie. că 
ofi cii e postale nu primeau pachete, 
decât numai dela cOIDt'rcianti. 

- Ministerul de fiuanţe comu
nică. el bilt>tele Băncei Generale Ulai 
mari de 25 şi 50 bani, nu se vor 
mai primi la schimb. 

Cereri le deci DU mai trebuesc a
dresate ministerului de linanţe, căci 
nu vor mai fi rezolvate. 

- Consiliul de ministd a apro-
bat propunerea ministrului de r9.<>

I boi, ca tncorporarea contingentului 
11922 l'a. se f<lcă la 1 Aprilit". in loc 
I de 1 Februarie a. c. Aceasli mA-

sun\ a fost !uală., pentru ca tinerii 
din acest conti[1g~nt să poată. par
ticipa la alegerile generale din luna 
Martie". 

- Banca Reichu -lui a stabilit 
preţul de cumpArare a monedelor de 
aur la 390 pentru 10 mArci aUf. 

- Consiiiui de mini~tri a hotărât 
desfiHlţ ,rea .va~oanelor miaisteriale. 

Se 
_1< in Pcntrtl că.1ătoriiie pe care mini,trii le 

. anunţă di .Il ~e~in _ u. _~e- vor face iu timpul zil~i li se vor re-

f 
Mi nistrul haliei la Belgra d. Nan-

zoni, a primit de la guvernul său 
instrucLiuni s& păstreze contactul cu 
gu vertlul sârb cu privire la măsurile 
ce ar urma sA. fie 'Iuate In virtutea 
convellţiei din Rapallo, _privitoare la 
Habsburgi. 

Gu vernul polon va fi desigur so· 
lidar. 

Puterele reprezentat~ tq confe
rinţa ambasadorilor au făcut la Bu
dapesta un demars serios, identic cu 
al nostrn. 

Apreciem v:tloarea np0l'turilor de 
vecinătate cu Unguia şi ~peri\ m că. 
ea nutrpşt .. acela, sentiment. Tocmai 
de aceea am atras atenţiunea guver
nului ungar ou privire la o aseme· 
nea avenlură.. 

Ul,ima· dati am mobilizat ,i am 
concentnt armata la frontieră, pentru 
ca vecinii Dnljllri 9ă inteleagă gravi· 
tatea siTuaţiei. Am cheltuit. câteva 
sute milioane dinari cu acest prilej. 
Cei care au participat la ultim'l a
venturA s'au înşelat, clei toată presa 
jUl!o~lavă. cât ,i mobili1.area noastrl 
exemplară au demonstrat uuanimita
teae poporului. Aceasta ne face să. 
credem că ar fi greu si'i se mai gă
seascA In Ungaria oameni, cari ar 
dori l-A provoace un nou conflict, 
care de rândul acesta ar putea si 
aibe un caracter catastrofal. 

4 $"U .. 

Dela Uniunia latină. 

dU1ţ.a secrelă. a comlSlunel afacerilor At f t - . 
strelne, dupA ce d. Ralht'nau a ce- 1 tzerva c e Jun colmpar, lm\,en sp~clal I 

. I ă Adi d r l Il va~oane e de casa. ag-onul spe-

Se anunţă. din Paris: Ministrul 
marinei Ralberli, vorbind la ban
chetul UllÎullei Latine, a reievat ne· 
cesitatea picei, care .. mma toate 
popoarele şi la deosebi Franţa, care 
a cunoscut toate ororile războiului. 
Domnia păcii asupra lumii necesită 

~,t rap?rtu 5 U expuuan .. n '. eta!u 1 cilll nu se va incuviinta, decât pen. 
~t!),llU~JHLJi~pra ~1WlaJW'hor la .• t fi ;~t'1'1 "" '1 ",' " L d P - . C d H!ff j ru C Q.< T,I C u~ ,.c'8t',e. 
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ClS fi! alon.es, b' fe e; ~ Miubmul comunioliilor, d. gene-
rlC a ua rUVIl&IHU ~I su o orm.. l M' t. ~ .. ~ . 1'" î' •. 1 al ra OŞ01U, are n.;ArC1Uarea conslliu-
loarte VIO enta a re nolt cntlce e s el' l' . 

t t . . I . W h Ul de a au Ica cu stncteţ~ aceste 
con ra actlcel. Ui Iri. di~poziţiunL 

D. Helffench a acuzat pe d. .. . 
Wirth că urmeal'ă o politică. de com- Exre~lIla Zita ~ plecat pnn 
binaţiuni misterioase şi că exage- ~eneva la FUfl~hall. ~ Cu toatecă nu 
rează. r, zultatele, totuşi dubioase, ale )-8e dase tn vOIre.a sa. se .oprească, 
aClivÎ1iţii sale. a rămas câ,leva zile to Pans unde a 

D Winb a răspuns ln mod nu văzut pe rega1işti 
mai puţin vehement, spunAnd că - Ziarele din Praga anuntă că. 
dacA ar fi urmat sfaturile uationa- un conflict a izbucnit din nou Intre 
li,tilor, catastrofa Germaniei ar fi I dlrecţiullea căilor ferate din Kaşau 
consumată. DacA Germania n'ar fi şi direcţiunea căilor ferate române, 
urmat o politică de reali/are, rezul- ( conflict care are ca urmare că di
tatele obţinute n'ar ft fost atinse. I recţiunea din K~pu nu mai permite 

D. Wirth a declarat la urmă: f trecerea graniţei ccboslovace a va-
Nu vroesc să. fiu victima unor in- goanelor marcate C. S. D. 

. însă ,ul1fil;,.hi~ iAei, intre popo
<1 re, n~c.:esilâ ca ~lI. :se cunoască. să 

se ~nţeleagă ~i şă.·~i facă reciproc 
dreptate~ 

Ralberti a vorbit apoi despre 
marea familie a naţiunilor latine, 
unite prin comunitatea de sânge, 
prin tradiţii ,i prin idealul ce·! ga
sesc tn patrimoniul dreptului creat 
de Rom:!, care s'a desvoltat atât de 
grandios. 

Oratorul a fă.cut apel la mOljlte
nitorii tradiţiei Itl.tine ca să propage 
in mod activ principiile sale, spre a 
grăbi illsJalarea domniei dreptului 
asupra lumei şi a pacei binefăcătoare, 
bazată pe respectul tratatelor a liber
tăţii şi egalităţii popoarelor. 

Dupi discursul ministrului Ral
trigi ,i zadarnice acuzaţi uni. Dar _._. .... .....,. _....... berti, care a prezentat pe primul 
dacă trebue si cad, voi cădea tn • 
plini luptA. Dacă. îu faţa Reichsta- Svonurile despre o nouă 

ministru Poincare, a luat cuvântul 
Croisset, membru al acaJemiei fran
ceze, insistind asupra fntărir~i 1,ltegului guvernul nu obţine majoritatea t - h b b . 

şi ou - ajunge la un compromis cu aven ura a s urglcă. . legerii intre popoarele dd aceea, 
I ,. 

partidele cu privire la impozite. can
celarul va ceda loculsă.u altuia mai 
fericit ca el. 
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Cursul lib ar de seara. 
Programul săptămânal 

Vineri - Limba romltnă. (Curs 
public). Lecturi Conversare. - Prof. 
d. Lazăr Roşculet. - Limba fran
ceză. 1. Ex~rcices de grammaire ap
pliquee. - Prof, dna Lucia V. Ba
bescu. - Limba francezi. IL Ca.II
serie litteraire. - Prof. d. J ean De
camp. 

Ministrul de externe al Jugosla- i ongllle. 
viei d Nincici, interpelat fn camer/i r Sipsom, profesor universitar din 
fII legătură cu svollurile despre re- Bucureşti a stigmatizat Invinui-
intoarcerea ex-reginei Zitta tn Un· J ril~ calomnioase cari prezintA Franţa 
garia a făcut următoarele declaraţii: 1 ca stat militarist, adăugâ,nd că popoa· 

.Guvernul a fost informat din rele latine tnţt>leg deopotrivă.. să-~i 
diferite surse a~upra combinaţiullil.r respecte cuvântul dat. 
relative la Inapoierea ex-reginei Z!tta Senatorul !';paniol Valero Palma 
fn Ungaria. Aceste informaţiuni sunt a adus elogii preşedintelui Uniuneî 
fărA temei ,; surprizele sunt foarte Poincare prototipul patriotului emi-
posibile in situatia actuală. Dâlldu-ftÎ nent, care ro timpul războiUlui a fost' 
seama de gravitatea siluaţiei, gu- primul magist al Franţei ,i care 
vernul a însărcinat pe ministrul sârb aCum a acceptat un rang inferior, 
la Budapesta, ca tmpreună. cu repre- spre il putea continua de a-~i servi 
zentanţii Cehoslovaciei "i României patria. 
să atragă atenţia guvernului ungar Ministrul peruvian Cornejo a 
asupra raspunderei sale faţă de 1.111 toa<;lat to otloerea Franţei ,i aliaţilor 
astfel de eveniment. apără.tori ai dreptăţii.) 

27 Iamutrie 1 tl~2 
tb .... 

Chestiunea complectării 
listelor de alegători. 
După ziarf'le ungureşli din Cluj 

direcloratul internelor a primit un or. 
din al ministerului de inferne, tn 
senzul că.rui a vor trebui ~jl se 1.1, 
tocmească noui . liste de all'gi
tori. 

In legăturii cu această ştire zia~ 
rele din localitate agi.ă mereu a
ceastA chestiUllE'J dupA· ce atunci 
când fntocmÎte listele de ulegătorit 
foarte mulţi din rândurile minorită.
ţilor sub îndemnele presei maghiare, 
au întârziat il se Îrlscrie ca alegă-
tori. , 

Dup:l cum suntem informaţi che
stia complectArii listelor de alegAtori 
e agitată de presa maghiari diu 
localitate tn urma mişcării ce s'a 
produs în vremea din urmă. in rin. 
durile minorităţii maghiare din loca
litate de a se pune candidalura a 
unui n'pre~entant al maghiari mei, 
pentru mandatul de deputat al Ara· 
du!ui. Prin eomplectarea listelor de 
alegători se speri că. minoritatea 
maghiară. Îşi va putea asigura majo
ritatea de voturi, mai cu seamă cal. 
culându·se ca voturile populaţiei 
române se vor diviJ;a între calldidaţii 
româui ai diferilelor partide. 

Jntenţiullea mi norităţii maghiare 
din localitate de a se pune candi
datura unui reprezentant al ei o con
firmă dealtcurn şi d dr. Bela Bara
bas, unul dintre conduci'i.torii mino
rităţii malo(hiare care a declarat unui 
ziar maghiar din localitate cl ta 
cazul complectării listelor de ale~A
tori maghiarii din Arad vor lua parte 
la alegeri. 
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ReIatiuniJe comerciale , 
româno-polone. 

Din Varşovia se telegrafiazi zia. 
relor franceze cu data de 13 lanua· 
Tie că acolo a sosit un important 
grup de comercianţi şi industria,i 
români pell!ru a examina pe loc po· 
sibili1Aţile de lărgire a relaţiunilor 
er.ollomÎce tnlre România şi Polonia. 
Membri ace!oteÎ misiuni au rezumat 
în modul următor scopul vizitei lor 
la Var~ovja: 

~Produsele industriei polonez:e pre
zintă un mare interes pentru piaţa 
româneasci: IntAi pentru că sunt de 
o calitate t'xcelentA. şi foarte ingri
jit\!; al doilea accesibile populaţiullii 
româneşti şi al atreilea penlru că ved
nătatea imediată a Poloniei, reduce 
la minimulD cheltuielile transportu
lui. 

.Dar legăturile economice ale 
României cu Polonia nu suut inci 
organizate. 

,Trebue crente numeroa<>e camere 
de comerţ polono române Ifl pr;nci
paIele oraşe ale celor două. ţări. 
Trebue editate o serie de publica
Huni economice !n cele două limbi. 
Trebue organizate expoziţiuni per
manente şi pe cât po!\ibil, mobile, cu 
toate articolele de export capabile 
să, intereseze populaţi unea romi.· 
nească. 

t Câ.nd se va atinge acest scop, 
au Incheiat comercianţii romAni, a
facerile intre ROlJlânia ,i Polonia 
vor lua fntr'o zi o desvoitare pro
digioasă-. 

Magazin de Haine IOSIF MUZSAYArad Vis-a-vi. cUtTeatrul 
498 Oră,enesc 
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21 Ianuarie 1 ~22 

Pentru abonatii nostri. 
~ . 

Ii!), 23 DC(:('1ll\Tie S';tU 
'- inlJ)lInit ş('!l!"e luni de ]11 ~l

pal,Jt,ia z.1a.·ul ui Ilo!o!tru. 
Acc!'It ~11.r a llJIăI·ut în

tr'un mOllu'ut cU-ud inre
ttll-e foii w.::uruI Ol'gan de 
l)rl~~ă românf'RC el' exi~tl' 
in jUflcţul :trlld, (fp unde 
rezulta ca. fâră "Gilzct~. 
A r.ul ul ul" ROUlâuinH~a 21r 

fi frehuft 8ă se mflr~in(Hl
tiCă la It~etur& ziarelor ma
ghiar·o. 

De şi, aS'cultând de in 
{IemlJurilc ee ne vtmeau, 
um ranit un ziar româ
nesc acolo umle nu erlL 
lilei unul, totuşi treime sli. 
mărt uri ... i Ul CA UceJINt ii. 80-

_ ţiune DU 8. fost inţeleasa 
.cUIlI ar fi trebuit.. 

DUpă şCIII)te luni (le zIle, 
UYCIU sute de ahonat.t carI 
tiU ~HI trimis incă nici o 
~enti mă fi in su nUL cu venita 
pen tl·U ahtHllUucnt. 

Se illţelt'ge (ta, un ziar 
I'omârwsc, neajutut de ro
nuiui şi _ cu, nhonanwntele 
nl·a(~hitllte nu punte să tră
hscă de cât făcând cele 
Ului grele Huerificii. 

In cowwcillta. rugăm pe 
duil ulmDllţl, colri nu şi-au 
llchitat ubonamtmtele Nă 
fM'A um'astll de urgentă, 
trlmitând Mnmf~le la ad ... (
nht,:uţili &1& .... 1 ,1 

... .. 
Oamenii politici despre 
revizuirea Constitutiei. , 

D, general Averescu a declarat 
llrmă,loarele : 

"Ori avem constituţie, ori n'avem. 
.Amhele teorii pot fi susţinute. 

DarA socodm ciI. România Mare 
e o ţara nouă, prin faplu! că nouile 
provincii sunt mat mari ca teri, 
torii ",'i populaţie decât vechiul regat 
atunci aceastA ţarA n'are Constituţi; 
fi trebue s! i se dea una. In cazul 
acestaf toate Camerele până la. <;:rta· 
rea nouet Conslituţii, ar putea fi 
considerate drept COllstituante. 

Dar guvernnl aotual, tu decretul 
de convocare a corpului electorar , . 
se referi la ârt. 95 din Constituţie, 
Plin ~rmare ~e .~ecuuoa~te. existeuţa 
vechei ConSlItuţll. AtunCI ea nu 
poate, fi modificată de cât dupii. pre
scnpţla acestei Cons~ituţH. adiel cu 
strigăril~ prevăzute de ea. 

D. Grigorovici spune: 
Guvernul n'avea dreptul să. se 

bazeze pe actuala Constituţie, coovo
când corpul electoral, p.u că. nici 
moţiunile de unire de la Cluj, Chişi
nău ~i Cernăuţi, nici vre-un manifest 
regal, nici vre·o hotărâre parlamen
tară, n'a proclamat pâuă acum ex· 
tinderea Constitutiei asupra nouilor 
provincii, 

D,lc!\ cel diu vechiul regat vor 
să admitli c~ pentru dâ"şii a rămas 
In. vigo~r; Constituţia veche f nu 
exIstă niCI un act pu-blic din care să 
reiasă că nouile prvvincii ar avea o 
Constituţie, 

funerariile Papei. 
R"lativ la fun('rariile P1pei Bene

dict XV se anunţă; 
Corpul Papei a fost ridicat Luni 

dimineaţa din sala tronUlui ~i tran
sportat cu solemnitate la set. Petru, 
Cardinalii, prel1lţii membrii corpului 
diplomalic. demnitarii curţii poutlli·. 
calc ~i membrii corpurilor de armală 
au fOI mat cordonul. Corpul Papei a 
fost depus in capela Sft. S;r.cramcnt 
şi aşRzat pe catafalcul Incunjurat 
de lumână.ri şi f'XpUS publicu
lui, După. ceremonie o mulţime 

imensâ a inceput s& defileze la Sft. 
Petru. 

* 
Presa franceză lnchinl numeroase 

articole Papei. • 
»Petlt Parisien. reaminte~te că 

defunCTul, ca un bun tati'i. pentru 
toţi, a Incercat totdeauna sâ ajute 
numeroase suferb1ţi parricuj;tre in 
timpnl I Il,zbo 1tl I ui, fngrijifld ca mulţi 
prizonieri grav ră.niţi si fie trimi)Ji 
tII patri~, iuva!izii să fie transpor
taţi tn EI \I'eţia ,i că-utA.'ld si obţin' 
tllt?arcerea 1,1 patrie a civililor depor
laţI, 

Rpgele Angliei a exprimat cat'di
ua'ului secretar, de stat condolean
ţele sale pentru moartea Papei. 

Cele mai multe ziare engleze pu
blici~ articole de fond exprimând 
~jmpatia ~i regrpt~11 pentru dt:fullctul 
Papă Benedlct XV. 

.Times,. dup~ ce reaminteşte di
ficululţlle de care Sfâtltul Părinte sta 
izbit 1'1 timpul rll.zboiu1ui, arată bu
năvoinţa pe care a arătat-o tn totdea
una si aducă servicii puzitive prizo
nierilor de toate nafiuililo belige
raute. 

Repetate sforţări, zice ziarul f pe 
,=~re" Pdpa le.:l 11\~!1t ca ~11. n!J!lil. r'!· 

.,"" U'U Rlr ra.zbOlululnu pot Ci de 
cât administrate şi apreciate". 

Celelalte ziare comentează la Cel 
activitatea. Papei. 

• 
'Conclavele pentru alegerea nou

lui PdPă se vor futruni la 2 Fe
bruarie_ 

• 
Afacerile Vaticanului vor fi con

duse până la alegerea noului Papi 
de Cardillalul Gaspari. 

Intre candidaţi la succesiune 
sunt Cardinalii De Lai, Mâ.ffi, Biso
Jatli f Ga<;pari ,i RaIi. 

. 

Conditiile de pace ale 
• Turciei. 

Relativ la tratativele de paoe cu 
Turcia se anunţă: 

Cercurile informate tume spun că 
telegramele transmise marelui vizi
rat de agenţii dipromatioi turoi din 
Londra, asigură că Franţa şi Anglia 
ar jJ de acord asupra marilor linii 
ale condiţiunilor de pace cu Turcia 
şi asupra rezo!virii conflictului greco
turc. Evacuarea regiunei din Srnirna 
de către armata greacl esle absolut 
recunoscuh\. şi A(lglia ar fi propus 
ca frontieră tn Tracia, linia hlidia
.Rodosto. Consiliul de miniştri se, 
tntruneljlte il1 permanenţi!. şi marele 
vizir ţine pe sultan la curent cu 
telegramele primite şi văzute nu nu
mai de consiliul d~ mitli~tri ci ~i de 
oonsiliile diriguitoare ale chestiune; 
Angora, cărora s'au transmis de ase
menea telegrame prin Londra şi cu 
care au 100 Dt'incetat sohimburi de 
vederi telegrafice. Cerourile turce 
afirmâ. că tratativele de paoe vor 
fi ~rele, cAoi linia Midia-Rodosto ou 
poate fi adoptatl oa frontierâ ,i de 
al1i'i. parte abllndonarea Adrianopo- I 
lului este absolut imposibili. 

Partidul national si I , . 
d. Tache Ionescu. I 

Cf:tim fu dllrlrl'ptarea •• 
D, Iuliu l\huiu ş<>ful parlidului 

naţional, a plecat :iseară la Cluj, 
AS1ă,i vor pleca ~i ceilalţi frun

hşi ard,~:eni cari se mai află in 
Capitală, p,.ntru a lua pute la in
trunirea comite.ttllui de o suta care 
se va intruni la 27 Imuarie"la Cluj. 
Acest comitet va bolllrf atitudllu'a 
pe care o va urma partidul naţional 
faţă de Ilouile evenimente politice la 
ordinea zilei. 

Svonnl lansat prin presA, ci un 
acord s'ar fi Incheiat tfJtre grup1rea 
d-Iui Taclle Ionescu ,i partidul na· 
ţionar, a fost desminţit catt'goric de 
către fruntaşii ardeleni naţionalişti. 

111'0 ... #444$ 

Preocupările electorale 
ale guvernului. 

Despre preocupArile electorale ale 
consiliului de miniştri se anunţ!\: . 

Membrii I{uvernului alaltii,eri s'au 
tntrunit la con"liliu sub pre,idenţia 
d-Iui 1011el BrAtian u. 

Cu această ocaziune d. general 
Vliloianu ministrul de Interne a co
municat consiliului numirile eleoto
rale făcute in intervalul liber de Ja 
u,timul consiliu şi-a Juat confirmarea 
pentru cele proectate_ 

Ceva mai mult guvernul a luat 
asupra sa conducerea campaniei elec
torale care trebue l'A. i fabrice ma
joritate şi In consecinţl, consiliul de 
min;~tri a fost declarat in perma
nentă, piln' la alegeri. 

GIlvprnl11 a rll'cis !';ii se substitue 
orl!am7."1fţtngop'lfei""\i't!1:(~~eei ~c'e' 
priv('şte fixuea candidaturilor, opera
ţiune:t care va fi făcutl exclusiv de 
consiliului mini,trilor. 

Pe de alt' pute prefecţii au fost 
autrJ.rizaţi si faci cea mai largi 
propagandA electorali tin favoarea 
guvf"rnul, 

Consiliul a găsit in acela~i timp 
formula si pretextul sub care guver
nul va dlt d·lui Take Ionescu 8 lo
curi tn Parlament. 

Formula este: opoziţia de ordine, 
iar p-etextul: nevoi. unui control 
parlamentar obiectiv. 

Iluzii zadarnice, rAd aceastA. opo
ziţie miluitl va fi spulberatl de for
midabila opozitiune reală. pe care 
ţara o va trimite in Parlamentul pe 
care Brătienii îl visează. numai al 
liberalilor. 

In acela~ consiliu d. Vintil1\ Brii.· 
tianu s'a instttUft censor finanoiar 
universal, cu drepfuri discreţionare 
asupra gestiunei bugetare a tuturor 
departamentelor. 
.. __ ... ,_ ... __ .,. ....... r ... ' __ .r_._ ...... _ ..................... _ 
Cereale dist.rlbuite pentru 

consumaţia Int(~rnă. 

Centrala cooperativeJor dtes ti a 
trimes pe~te munţi ., ţinuturile ' Si
horului Maramureşului. Satu-Mlre 
Bislriţ:t-Nil<:ăud, SoJnoc-Dobâca, Mun: 
ţii A pu~eni, Deva, peste 500 de va
goane de grâu, porub. orz şi ovă~, 
iar Armatei din tntrea~a RomAnie 
dela Iulie fi pâ.nă aCU!1J 4600 va
goane de grâu şi porumb. 

In Capitală ct'ntrala a distribuit 
morilor peste 500 de vag-oane de 
grâu iar manutanţei centrale a arma
tei 400 vagoane de grAu În vremea 
dela Iulie la Decemvrie 1921. 

TELEGRAME. 
Scblmburea de guvern şi 

mlea untllută, 

Praga - D, Bcnes, ministrul de 
externe al Cehos'ovaciei illtr'ul in
terviev acord It r('pre7.t~n!antu·ui A. 
T. R. a dedarat, că schi mbarea de 
guvern nu bseamnă şi o schimbare 
a politicei externe a Româ·lj~i. MIca 
Antantă e tare azi ~i ea trebuie să 
fie hre in actualele itnprejurări ~re
le. Ungaria e Încă un vecin pericu
los, de ,unrle. ne putem aş'ept l inci 
la surpnnden. Nu dorim 1"1. ne a 
mestecăm in politica internă a Un
gariei, şi nu fie imporli" pentru nici 
dacă e regat sau republică. Pentru 
Roi are import.anţă. sillr{ur, ca acela 
care va ajunge rn fruntea acestui 
stat; fie c~ rege, fie ca pre,edinte 
de .. republică, si respect. legile 
ţăm. 

Frontiera romAno-Jugoslnv! 
Belgrad. - Comisia pellfru fixa

rea ~rontierei româ.no-jugoslave ,i.a 
termInat lucrările, Lini'! tra~' ca 
frolltieri!. de această comisie DIl mult 
se deosebe~te de frontiera stabititi. 
fu tratatul dela Sevres. 

In urma nouei linii de frontil"ră 
Ciarda, Beba şi Pusztakerf"~ztes revin 
Jugoslaviei, iar comunele G tiul mare 
Suvian, Criva ,i Bria, României. 1 

D. dr. PaSCUt membru al comisiei 
romAne pentru fixarea· fronrierii a 
declarat ci România a dl.~!igat prin 
trasarea nouei linii de frOiuitri 4500 
jugbere. (A. T. R) 

Expozeul dlui Pasici. , 
Belgrad. -!Il şedinţl de ieri a 

scu:)ş;lnei primul ministru d. Pa,ici, 
a făcut un expozeu al situaţiei poli. 
tice interne şi externe= 

Din tratatele de p'lce -- a spus d, 
Pa,ici - a rezultat un folos pentru sta. 
tele invinse şi pentru, corectarea a
cestui rezultat au fost convo:ate, di
vers",!e conferinţe. Sâ sperAm cii. Ia 
aceste confe,rinţe va reuşi să câţJ(ige 
valoarea şi interesele statelor invin
gătoare. ]ugoslavia rămâne credio
doasă politicei sale de până acuma 
şi dore~te să. colaboreze impreună cu 
aliatii, 

Relativ la frontierele }ugoslaviei 
primul ministru a spus: 

In ce priveşte frontiera noa'ltri cu 
Austria fixarea acesteia s'a făcut In 
desavantagiu Jugoslaviei. Frontiera 
spre Ungaria Încâ nu a fost tra~i 
deoarece Ungaria intenţionat amA'11i 
tnceperea lucrărilor de delimitare 
după o zi pe alta, Cu Bulgaria do
rim să trăim tu. pace, dar durere, 
bulgarii I·au asasinat pe acel politi· 
dan bulg-ar, care a avut aceeaş do
rinţA. Cât!\ vreme Bulgaria face po
lilică perfid», noi trebuie sA lu"m 
măsuri pen!ru apărarea frontierelor 
noastre. Jugoslavia a făcut totdeaulla 
o politică de pace. El cauti şi acu· 
ma înţelegerea cu Rusia, dar nu 
poate recunoaşte un guvern al Ru
siei pe care nu-I recuuoa,te nici po
porul rusesc; 

Intre Jugoslavia ~i mica antantă. 
s'au lflcheiat o convenţie militari. 
Dacă scupşlina va ratifica aceastA 
convenţie, frontierele JUJ!oslaviei vor 
fi asigurate. (A. T. R.) '." 

Red, relponaabil; laurenţiu Luca, 



, . 
\ 

( 
\ 

f' 

OOOOOOOOOOOOOO~OO . 
TeaCrl.IOrăsenesc 

Vinf'ri: 

SAmhA.ti ~ 

Seara: 

.. •• 
Itepertorul 8ăptămAnal. 

1t~lIcul cadet" a t,reia 081'11.. 

Mntinf'U; "Nebunul"' Tf'prezentaţi9 
pentrn tim>rer, Îu rolurile prilloiVale 
cu SilviQ T,roll şi Radu Inke. 

"l\licul cadet". 

G"ZETA ARAOULIH .. --------~-~-~---
Iileuno~tinfare ! 

Aduc la cunoş' inţăOn. mei 
Clio.,ti că. am luat in pr!mire 

Cafeneaua si re-
. .. 

stauralltul (Jelltral 
df'Ia asociat ul meu d. Simeon 
Klein - care s'a desfăcut din 

Duminecă: MHl j II('U cu preturi scăzute "Floarea 1 Ilcpasfâ afneaI'(' In mod ami· 
!!Iilbatică. din G.hime,. ~l cal _ şi voi conduce in viitor 

Spara.: "Micul eadet". acest loca.! Cu aceea~ preveuire 
şi atf'nţiune ca şi in trecut 

OOOOOOOOOOOC>OOQOOO I fllţă. de Onoraţii CliFnţi. Rog 

CINEMATOGRAFE. t' binnoitoruJ sprijin Cn stimă 
. ~dnge poÎonez, dramă în 2 păt'ţi, partea 1, tn f Vă d. 

6 acte, in 27, ~8, 2~ Ianuarie fn Apollo. llOtQri,. j LI· S h • b 
tO~olliei ~fe(ă multe fi splendide scene de~ue de i Of OTIC e el er 
lml~t fJ d~e reprez~tat. U~ popor. mandru, propriptara restaorantuhti fi 
fahllo ero~ ID rizboaH~, cia.~ uşorateo \Il certăreţ cafenelei Central şi aLloydului 
tn pace ŞI-& dos ţara. la rUIDi, când .. suspinat 
gren un secol şi jumătate a.şteptâ,ndu.şi zilele de -----• ., ... --...... ---... 
.i~pi,iro ti rf:'iDViere. PJe~ f.ceasta tn cele 2 părţi 
De iAral i cum 86 ridici în indivizii săi acest po
por, oare nu rl"nonţă la vi .. ţi şi 88 deşteapti 
prin energia sa prin muuca sa. 

• 
Ew~ul răUicitor. tragedie tn 2 părţi, partea a. 

doua. îu 4 aotM. în Urania, In 27, ~8, 29 lanuarie. 
In partea act>kt" AhKşver caută placeri, bogăţii. 
Iti }June ochIi pe o tinf'ra, pe care peutru a o 
aVt'a dt} soţie ti omos,' logodnicni. Dar fata il 
nreşl,E\ ,i mai mult. Innel>unf'şte fi are viziuni" 
C81'i îi spun, că nu 6~te pace ,i fericire peut.ru 
ceice traIesc numai peutru sine. 

Teatrul APOLLO ... ~ Teatrul UR4NIA. 

TAIIITEşi 
PORUlllD 
DE PBIJIUL B","NG 

din moară. mică vinde pentru preţul cel mai ieftin 

~::~i~Yă Sigismund ,i Martin Kornis 
Telefon 918 :;:i 756. 71:12 ,'elf'fon 918 f:!i 756. 

27 'amulrff! lW!~ . 
...... -

----~------~-~.~._~ --JIA.GA.Z INUL DE CA.RBJl N"~ ;' 

KNEFFEL ~ 
Dnlev. Re~e)e Fetodib3ad 1. ?-Î 

carbuni de călc3t, h·moe mărunte il J .II! 
cate, earbp.ni În bocit pl'~m;l C1\'(fate- • 

In Arad trall"port la domiciliu. Njf, --... _-----------~. - -.~. 

~ piii~~~;~~fu~~~~;:d.i~;~~~ ~ 
~ haine băl'băte,u. ,1 peBtl',!: f'~. -. i ~ 
~ ClaMă 8eparată de IIlăsa:"at , 

~
• SZANTD şi COMLOS :,R;·,), ~ 

PI_ţ_ AvrlUll laneu No. ~S. 'i 
881 ' E,dificiul 'featrulw. !. , , -- - '" .... :.;,.~ .. ····.t~t,tt~~ .. ·+·.;> ~,:~~, 

A.cţil mlel4lel4 B.aaca de p,ă"t""J'C'; {;'" ,i4 
dl .. .&.ra4 eampiră in orlee eaD ;;'i; .,t~ 

~n pretul 
100 L.EI.' 

Reprezentantul Băncaf Generale de ECO"\',1:" ~iJ 
Sibiu ••••• Arad, Piaţa Catedralei NO.4. '. ~ 

• ................. H •• )~ .. 1,: ... 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
]n 27, 2M, 29 !dnuarie 

--ţ""'+tu~r1 Sâllibiia Dumjlloci~~ 

C~lel.rtll roman a. lui 
Nataliu 1!: ... c.hlruth. 

ViDeri Sâmbăfă Duminec!l. 

In 2 părţi. Partea I1~ 

Levâi şi Szigetl, Caro~r~ft~, :~; 
,r1 407 I I HIIU 11:i,~~" 

In 2 PA.rţ,j. Partea 1. 

Sânge polonez. 
(Puiul cucllui.) 

Dramă. gtand.oasii. în film 
in {) ac' e. 

PrimI actori: .I. Bojda, F. 
Szecal, 1. L<th, 1. Maty.· 
EO \ B-'J.i, Sz. P\ltl7.ovich, G. ____ .. 

Holv.rl. • II! 

Evreul răt:citor. 
Tragedie tu 4 acte. 

Rădcirile mic. Abaşver in 
înf.n,t. Simbolb:ând veci
nica nelini?te a omenimei. 

In rolul principal: 
CarI, de V ogt. 

MIC A P U B L 1 CIT ~'\ T E. -
Un cazăn de 150 litle nnnl ~ 250 litre d~ 

fert ţuică de vâ.ndut la Frati Rurza. 733 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prâ.nzitor ~Î dormitor se pot 
cum pira ieftin în depozitnl de mobile Wieijen
feld, Arad, Str. Eminescu (DeakFerenc) N r. 40 

Inainte' de a edifica casă 
SAu a face transformării tiaU reparatii eon8ultă oficiul 
de edita 

FRANOISC TRITTHALER 
s'r .. da Cosbuo No. 47 care ia angaja.mente pentru 
construirea c~lor mai moderne cll\,diri, cu preţurile 

~ 1} '1, ~' ~.s- f ri 
"e.<f f. fi · 

mal 'D" '\.. .2 fI-", ,1 Ce. ISI 11 454 

Vls-a-vl. de Intrarea la Teatru.! Mare depozit În 
Reonmandă magazinul bioe::,i abundant sortat cu I ! 
ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii j totfelul de maşini agrin:)'E 

Preţuri Ieftine.! V i 

--- - T .... u-____ i şi ferărie. 

Succesorii lui Em. Varga 
Dare antreprlsă de Înmormân.ărl în 

1iraD,B.Regina 1~aria 13. (pal.]âtnorUUor) 

Efep"ueşte Înmormântl'tri dt'la celea mai simple până 
la cele mai pompoase. Exhumnri şi transporturi do 
cadavre în otico parte a ţării, CII promptituJine. Te
lefon 37 serviciu de noapte. 7 ~O 

FRAŢII NEUfliAN 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fabrica de făină ••••• ARAD 

~)E)OE~~~)C~~ 

primeste sprepub· , 
lI~reanunturi ief
tine. 

TeierOIl 138. 

cele mai avantajoase, [' 

TeMu 188. I.l ________________ .. 

Mauriţiu Rubinstein 
Tran!"porturi internationale. vămuiri. 
Circuatia si-teooaticj\, da camioane 
spr9 Oradea-Mare şi T,mişoarl şi retur 

DepoziUri si &ei,{Uritri în cond ţii avantajoase. 7~9 

-
SĂMÂNŢ Ă de TRIFOJ curăţit :a:ll~e: se află de vânzare! 
la Banca Marmorosch, Blanc & Co, Filiala Arad, secţia de cereale. ::. - -

'iipografia L. Retuy fi Fiul Arad, Bu!ev. Regina ,Maria No. 7. 
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