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Sindicatul ziariştilor şi presa. giul antoritaţilOl' prin in- curând venit Ia putt~re, este 
trigi şi tot felul de min- imoral3" de oare ce ar urma 
cîuni. sa se formeze şi sa se stabi. 

SindicatuI ziariştilor din' libel'tăţei sCI'j8ului ar apăl·ea Pe deasupra acel1toJ' con- leasc;)., serios, convingerea că 
Capitala, în şedinţa tiuuta ca o immltă adu~ă Jihertaţei ~ideratiani Îm~a, ce au fost parlamentarii au dreptul 8a. fie 

ai zilele trecute s'a declarat tn de g<iudiri şi elementului inte- privite În faţă de Sindicatul venali, interesaţi, gata să se 
.., contra institui rei cemmrei sub lectuaI. ziariştilor· din CapitH.lu, dorinţa lase sA tie cumpăraţi şi gata, 

forma. actuală mai ales şi a Aeela'5 lnc.-u se pO!1,te acestuia din Ul'mit eu precl!l, mai ales ]a ori oe transacţiuni 
adresat guvernului un protest spune şi Iledpr9 teritoriile !;\- adevărata. preBIi, sa tie liberă, de conştiinţă. 
cerând o imediată revo- lipite uţlde nn exista starea pMh'eu.za toată valotl.t·en şi Dam), intrunirea de la Cluj 
care. de rft,zboi şi unde se ştie ca· roaUl. importanta ei. şi-~1I' fi ajuns scopul s'ar ti 

Provocarea aceasta uu va se găsesc organe de presa putut spune că imoralitatea a 
, putea fi obişnuita, de ORl'e ce ~el'joase şi BCl'iee de oameni ......... • .. - -- - ...... - facut un pas inainte, in poli-

un guvern ce ar revoca azi, cunoscuţi şi competenţi. tira şj In parlamentari8mul ro-
" aceea ce a facut ieri, ar In- Se va pretinde, tnsă, eă a- Intrunirea mAnasc, Inh'U cAt Însă Incer-

semna, ~a.-şi declare singur laturea de această presa se-. d 1 CI · cal'ea a dat greş se poate 
;' inoapabilitat.e1\ şi să admita rioasa. exista o altn, atât in e a U J. afirma din contra, ca imorali-

; că in luarea masurilor sale vee-hiul regat OîLt şi tn terito- Se punea. mlll'e haz.). de :tea politică ,3. primit o lovi,: 
i. nu ae conduce de nici o normA l-!ile 8rHptte~ o anumita . presa cll.u-e g~vern ,pe Întl'Uuire~ I I'U gra :,ă ŞI că ~o~rupăt?r~ 
:\\1 ~i de nici un fel de ]ude- maghiară şi din nenorocire, ce trebUIa sa albă loc la ClUJ, I de conşt~mţe au pllmlt lecţlu 
~ cată, poate şi câte un ziar zis şi carA avea :la Re hotarasca. 1 nea merItată, 
;i Aceasta nu 'po~te iInp~e- roma.~, un~e . se face operă atitudinea acelor parlamentari 1. Să ne bucurăm, deci, de 

d.ec~ tus~ ca S~ndlCatul ZIa- nenaţlOnala, ~ude se ata~ă ardeleni, solicitaţi de actualul Il~ba.nda Bu~et:ească de la Cluj, 
rl,ştIlor dm CapItala, să nu statu! român ŞI uude se cu,- l'e~im sa pară;3eU8Cu. rftndUl'iIe i ŞI sa. ream1~tlm ca. e nedemn 
aIbă perfecta. dreptate, atun- Iommaza. tot .. ce este I'OI1l~' Partidului PopoI'ului 1 să creadă cmeva că un aleB 
cea când reclamă libertatea nesc, S. d tI' CI' j al naţiunei, poate fi un solav 
scrisului şi posibilitatea pen-! Răspunsul este că pot fi, ~ I.:tUU", ~ una d' 1 n.. "uJ, b ~ : cu sutietul de negustor vii Ai 

d ,.' hrep caţlva ar e em mem ru I ••• "r. 
tru presă e a spune adeva.- f de sIgur. Şi ·asemenea Zlare, . . 'tăţ' d' ţ"'J ' Ul'ât, gata să adopte OplDll ŞI 
rul şi de a căuta să facă I dur că În acelaş timp există al ": at orI e\; IS~U t Il ~ ~e ~u ! părel'i, pentru trei zeci de ar
lumina. In chestiile nume- I şi parchet şi autorităţi şi po- I avu tOC, aco~, t Şl ra a lV~~ . ginţi, adică un fel de Iuda 
roase ce vin Ia ordinea zi-; 1iţie şi că imediat ce calom- I UfirJllla e, au u. I 9a . rezu, t Iscarioteanul, al nefericitei po-
lei. I nia caută să se impue, şi ime- i na, cun~scutu, comumca:, i litici româneşti. 

·m această atitudine It Sin- ! diat ce intenţiile iredente ies I ~p:ryt ~n. ,z~ret' d c~. ~embr)~ 1 
dicatului ziariştilor socotim I la suprafaţă, eHte de datoria 1 r, e emi, .tI ~ a:a1 u U1 ~~;r~_ l ..... - 4.... .. - -

iusă că putem distinge doua. I auto l'i taţil 01' Să procedeze t, UI, COlllilua l' 8d I se. 80; arI I [ntâmpinarea RegeluI A.le-
puncte de o deosebită impm·. I drept, dar cu ultima severi- ze~etll.cu. ,par 1 ? l' ~n c ll~ 
tanţă şi anume: întâi, Silldi-I tate, I eX1S Il> lUCI o 1I1C mare serI- xan(}ru in Belgrad. 
catul doreşte cenzura numai Fiţuicile de sa,ntll.j din Bll- I oasA, in spre d, Tache 10- Belgrad. _ In consiliul de mi. 

pentru regiunile unde nu exi- ; cUl'eşti şi revistele ce ies ca 1 uescu. nj~tri ţinut ieri, primul ministru Pa-
sta. starea de ritr.boi şi al I ciupercile, nu pot fi conside- Pnptul acesta, po~te să fie şiei a adus la cunoştinţă logodna 
doilea, cerând revocarea cen- ! rate drept presă şi de aceea o adevărată dezlluzle pellh'u Regelui Alexandru, Consiliul de mi
mrei, instituţia de presă din ! astfel de publicaţii, ar trebui guver~, care. se ~ede de o data. niştri a decis sA organizeze o fnU\m
Capitala pleaca. de la consi- j sa. fie impiedecate să apară, In delIcata ~ltuaţle de a !e- pinare solemnA Regelui Alexandru la 
deraţia inaltă că presa lloa- ,/ Măsuri şi mai dJ'astice Insă llunţu, la 01'1 ce l':lpe~anţe ŞI a. rtintoarcerea lui in ţari. - (A. 
stră e atâta de cOÎlştientă de ar trebui sa. fie luate şi o parasI ,pute~'ea, inamte de 17 T. R.) 
menirea ei şi că ea poseda. o cenzură şi mai sever'a ar tl'e- IanuarIe, fară a se mai 
moralitate atât de ridicată, I bui instituită In regiunile de expune ruşinei votului de RavagUle foametei in 
tn cM llici o dată nu va trece graniţa şi unde există organe blam. Rusia. 
de drepturile ce i se recunosc de presă streina, ce nu au ,J lldecând ,lnsă lucl'u,rile Yar$ovia. - Din Rusia sosesc 
şi de limitele cş îi sunt per- laltă îndeletnicil'e de cât pe serIOS, acel aş fapt al' t~'ebUl să ~tiri Înfiorătoare despre foametea 
mise. aceea de a otră,vi atmosfera ne bucure, întru cât tim el se care a atins culmea, EpidemiiJe de-

De oare ce In adevăr, ce j românească şi culomtlia pe degaje~ză o I?cţi~ de ~lol'~li- cimeazil. pe nenorociţii infometaţi, 
rost mai poate avea cenzuta rom[mi şi ţara românească, tate ŞI 0, ~htudU1e cmstItă pretutindeni pe striUi zac cadavre, 
tn vechiul regat. de exemp]u, ./ Să ajutam ziarele streine demnă de lllutat, mamele işi părăsesc copiii. Situaţia 

, unde există o pl'esă, in linii cinstite, dar sit supl'imam fară Ideea că un deputat poate populaţiei din Rusia. e cea mai in-

generale cinstită şi ziarişti ou milă pe acelea urmăl'ite de să pi.tritSească uu guvern ală- ,l grozitoare. (A. T, R.) 
o inaltă conştiinţă profesio- ideea -de a băga zâzanie intre turea de care a luptat, pentl'u 
nală şi unde od ce ştirbil'e a 1 români şi de a înjosi ,presti- a susţine un alt guvern de 
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Multumire publică. , Presa şi guvernul. 
,Indn'ptareac scrie: 
, La fie care pas se poate găsi o 

tari ia care printr'un act solemn, 
leg~1 de se voeşte, dar i[\lelnpe~dv 

şi inoportun, 811 facA llldreptă.ţilC cel 
puţin aparen(.ele, chiar dacă ar lipsi 
cu lutul temeltllWl ft'alitâ,ţei, că. 

majoritatea estu u marfă. de vA-a-
zaH! 

Ciid, să rupem 
vim lucrurilo ill 
lor. 

voalul ,i si pri
toată goliciunea 

Ce jnterpretare se poate da Pro· 
rogărt'i? 

Dela Conferinta din 
. , Cannes. • 
In rezoluţia votati de conferinţa 

dela C:>1I11e~ se spune in partea fi
nală: 

.Puterile aliate consideră că fun
damentalele şi indispensabilele COIl~ 
diţiuni pentru înfăptuirea unei sfor
ţări eficace, pot fi defi nite in marile 
lor linii, după cum urmează: 

l. Nilţiuniie nu pot revendica 
dreptul de a-şi dicta mntual princi
p'ile după care ele înţelrg !fă orga· 
nh';eze, în interior, regimul lor de 

INFORMAŢIUNI. 

- "l'vlonitoruI OficiAl" pu
blica Ul'l1latO!ll'eJe: 

,~I.JUlli1 9 Ianuarie, tn pre. 
zHllţa MM. LL. Regelui şi Re. 
pinei şi a Ii'amiliei Hegnle, a 
avut loc la Castelul Pelişof, 
logodna A. 8. S. Principesa 
l\1l:ll'ioar'u ou M. S. Regele Sâr
bilol', cl'ol:lţilor şi slovenilor". 

proprietate, ecollomi~ lor ~i g.uver: - ~li llisleruÎ de linal1ţ.., a h01ărât 
I,(tmâlltul lor. Aparţ!l\e fiecărPI tin sA dea cooperativelor 8ăte~ti sumele 
să-şi aleagă sistemul pe care fi pre- necesare pentru cum/)!irarea a 2500 
felA In această privintă, de vagoane de grâu, pe care statui 

2. In acelaş timp, nu este posi- Ilostru- ii expor:l În Elveţia. 
bil de a dispune de capitaluri streine Acest glâu va fi adunat 1000 
pentru ajutorarea unei ţări decâ.t în vag. în portul Cavarna, iar restul 

Pentru ajutorarea orfanilor din 
rAzboi cu prilejul "fte1or l'ărbători 
, Nasterea Domnului. Societatea O. 
O. R. a primit urmlitoarele dona
ţi uni : DI. Sabiu Ştefea profesur
catihet in loc de coroană pe mor
mântui fiului său Pelru şi În Il.mln
tirea rAposatei D,iamlle vă,!. Irilla 
Curta a. dăruit 200 lei i • Victuria. 
i081. de credit ,i econOfuii Arad 1000 
lei. Dna Emi!ia Oanea a colectat tn 
plalla Ş.:bi~ lei 1216. Dt Dr. Stefan 
Albu a dirult 100 If.'i; Comitetul so
cielMii noastn:: din pfi.ncota din co
leete' 3509 lei j dI. Saniei primpre
tor Hălmagiu din colecte 1225 lei; 
Primăria ofilşului Arad din don~ţiu
nea făcută de dl. Alexandru N. Sculi 
advocat Bucureşti ne-a transpus 1000 
lei; Vama Curtici prin Cacul 
de Recrutare Arad a donat 500 
lei. 

Se concediazli. un guvern! soli,] 
$prijinit de o majoritate compactă, 

in scopul de a ~e forma un guveru 
de .conC·~Htraret pentru a se pro
duce O ,dt>tantă •• 

caiul, ci ară sireinii, care fu! nizează de t 500 se va depozita to porturile 
• fondurjlt'~ au siguranţa că. bUlluriie şi j dunărene. 

drepturile lor \'or fi respectate şi I Comisia tehnică a oraşului s'a 
bl',lltficiile intreprinderilor lor vor fi intrunit ieri seara pentru a fixa de-

Pentru • Pomul de Crăciun. al 
orfanilor Îllglijiţi in orfeiinatlll .l{e. 
gilla ~laria. ,lina Emilia Oallea a 
trimis 166 kg. nuci colectate in 
plasa Şebiş ; .Ar/i,daua, ii dăruit za
haricaie tn valoare de lei 1600; 
doele Emma col. Georgescu fi Au
relia Pâcăţianu au COlectat In bani 
621 lei şi un mare humAr de dife
rite obiecte şi materiale dela comer. 
ciallţii din Arad. Tot în arest scop· 
01. director Ne neth a colectat intre 
elevele şcoalei medii suma de lei 
313,25. DDa Aurelia Păcă,ţianu a a
dunat în taxe de membri lei 
1200. 

Primeascl\ mafllllmoşii dOllaturi 
sincerile mulţumiri ale orfan ilor de 
război. 

După. cinci zile de svârco:iri ster~ 

pe, ţara este bărĂ.tită ~u ,un gu ~err~, 
s'ar putea z.1<:e iei afara. ue part.ld ele 

politice demne de luat h t;ollsidera~ 

ţie, un gUVl'rn care llcsprijinit de 

uime-oi şi ridiculizat de toatâ. lumea) 
ou pute:! să. trăia~d, de cât până. t'l 
ziua 10 care ar fi dat ochii cu Par-
1amentul. 

Dar in ţata. .tuturor posibilităţi

I lore timpul este un mare me~ter. 

I Nu am obţinut faimoasa , ~etană.., 
1 dar sA. vedem, nu putem obţl ne ce\'a I şi mai bUR, care să ne ducă. mai di
i rect şi mai neted L1 scop? 

a!;lgut ale j . • I fini tiv proiectul pentru construirea 
~. Senhmentul acesta ,~e slg~- unei comunicaţii eleclrice pe stră~ile 

ranţa nu, p~ftte fi restabIlit de~at I oraşului, în urma ilisărcilllt.rii primite 
dacă naţlUnllc (~au guve.rnt'le naţl.u. dela cOllsiliul comunal. 
nil()~) durind c~ să. ?btwă credite· Aedillb comHHel a ţillut pini 
stre1l1l\, se angaJea7~ lIber: lltrzi'u no~plea, di-scurându'se tn a-
. a). Să .. reculloa.sca toate datoriile rnăr1ullte proiect'JI ce va fi prezen

ŞI obligaţIIle publIce, care au fost, tat consiliului oraşului. 
sau care vor fi COllt~a~tat~, ~au. ~~- Până la orele 7 sf.'ara comisia Il 

rantat,e de stat,. mU!~IclpalItiiţl ŞI al e discutat chestiunea că. oare oraşul si 
organ Isme public.e ~t, să. recuno~sc~ construiască. comunicaţia electrică. tn 
de asemenea obhga~Ia de, a f'estltUI, admillistr~tia pronrie sau sA coace-
~ re staura, sau sa. lIldemnl7.e,Ze to~te 1 sÎoneze p3.'rticula;ilor aceaslă între. 
IIJteresele strelllC pentru ple.r~ert.lc, prindere. 
sau daunele, ce le·au fust pncllluite Comisia a decis cu Il voturi 

Amintim. a.::i, eli. cu prilejul !-.ftelor 
Sărbatori societatea O. O. R. & 

provăzut cu Imbrăcă,minle 200 or~ 
rani 

I După. primul afront de a se numi 
un guvero CO!ltra sentimentului ge
neral, se face P drlamen1ttl'ui un al 

I doile~, trimiţâ!l,lu-l pentru o lun â la 

din ~aptul ~oIlti~~ărei, sau al seches- pentru şi 3 contra ca îutreprinderea să 
trărel propnel~ţel. . fie conce8ională, auteprenorilor parti-

I b ~ ~ă, s~ablieasc~ u.o st~tem, le· eul ari. de oare ce situaţia financiari 
, g:1 ŞI Jundlc, sa~cţlOlI~nd" ~I as'gu- e de aşa, încât construirea în admi-

f&lld executarea Iwparţlala a t,uturor nistraţia proprie ar fi fl~favorabil" 
con:r;Jcte!or ~otnerclalc, sau al~e1{'. ora,ului. 

PrE'şedillta soc. O. O. R. 
Helene GQldif/. 

I plimbare, in a~l fel ta cât foI nu 
! poatl\ ~ă..şi spue ~i el, Heprt'zeJltan~ 

4. NaţlunJle trenue să. dlspună D'I E fiii. d' B r 
de mijloace de schimb convenabile. T at; "t·ess . a 1 III er IRI 
In mod general condiţiile financiare CI ~ LJeo? ~OlZ 1: Pd:Im 0f.:oten~nt a, 

Atentatele din Sofia. 
In noaptea de 6 spre 7 Ianuarie 

un nou atentat cu caracter politic s'a 
produs aci, 

Vasile Slavu, şeful biroului pen-. I 
tru urmărirea comitagiilor şi fost 
prefect al judeţului, Perrid, agent 
de SiguranţA, !van Linoff-Borovan. 
soki fi N. Damianoff, comisar spe
cial de siguranţă. au fost asasiuaţi 
cu focuri de revolver pe când se 
aflau tn cofetăria , Panach c din cen
trul oraşului. 

Agentul Ivan LinolI a murit ime~ 
diat iar ceilalţi au încetat din viaţă 
la spitalul Alexandrowska unde au fost 
transportaţi, . 

Instrucţia a r,tabilit că susnumiţii 
au fost asasinaţi de o bandă de sub 
conducerea It.-colonelilor dl-l rezervA 
Atanasoff ~i Popescoff şi a căpitanu
lui Tranco. Atentatorii n'au putut fi 
incă arestaţi. 

In aceeaşi noapte o bandă de 
comitagii au pătruns in locuinţa fostu. 
lui ministru plenipotenţiar Ceapraci
coif pentru a-I asasina. 

Fostul ministru nu se aiIa a
casă. 

Comitagii :tu asasina.t pe servi. 
torii afiători io casA. şi au furat 
bijuterii tn valoare de 2 milioane 
lei •. 

tul legitim al naţiunei !-uveranec ce 
gândeşte despre guvernul cu care a 
fost ţ:ua hirăzilă. 

Este posibil că în~elat de resem~ 

118 ţi unea cu care a fost primită a
ceasta jignire, sA se fi găsit vre

unuI care l'A. repete cuvintele lui 
Gorenikin, când a prorog at Duma: 
tera tât p'aci sA mi fie teamă, dar 
avem a face cu copii! c 

In orice caz o IUTIA este ce-va, 
căci într'o lună se pot face multe; 
rAmâ,ne de VAlut numai dacă. soco· 
teala de acasă se va potrivi cu cea 

. -b ,:< '. UI elim ŞI unu. In şe \1 cel m~l ŞI momentane tre ue ~'" eXiste, spre .. t I f ( f"' 1 
a oferi comertului garanţii necesare. cu va?ă. al. s~vle e or a 0: o ICllI 

S. Toate ~&ţiu[Jile !rebue !'â se expluzat dl!~ SIl:;.t~~gă., ~UP8' propu· 
an ajeze că. se vor abţine de la ori Ilerea .. propriulUI lUI pănote care I:a 
ce gpropagandă sub\'ersivl impotriva v~Şt~Jlt ca pe un blestem al umalll-
ordinei şi sistemului politic stabilite taţCe). d t 1. • l' 
t It ţă' OfeSpOIl en u zlaru ul dA. o des-
111 a e n. . ' ă . t , 

6 Toale ţările trehue să ia an- cne~e emoţionant a sc.enel pe recu e 
. • t J. om de se ah tn slIlagogă, unde bă.tranul, aseme-gaJamen U , In c un, a • . fii' 1 I h 

t· d I . a e" faţă de ve lIes unuI pro et a UI srae, a c e-
f

l
.
Il
:. le a once gr SlUlle mat blestemul cerulur asupra capului 

CI:III or. fi' ii 
Dacă In vederea asigură.rii con- IU Ul S u. 

diţiilor necesare pelltru desvoltarea _____ . __ .,._ .... _ ........ _ ..... ,.. ... ~ ......... _ ......... -...... __ 

comerţului în Rusia, guvernl1l rus No 208t~922. 
reclamă recU:loaş t erea sa oficiali, • 
puterile aliate nu vor putea acorda Publicatiunec 
această recunoaştere, decât dacă gu· , 

din târg. ( . vernul rus va accepta stipui1ţiunile Noi, Prefectul Poliţiei Arad, 
! de mai sus'. Având tn vedere starea de 

--..... "' • ..,. .. "-_ ..... -..,. ..... _-... _...... i • asediu şi pentru buna ordine 
Conferinţa a fixat definitiv la 720 bl' 1 

., .. 
Programul guvernuluI. , 
Bucureşti. - ,Epoca, ocupiÎn~ i 

du-se In numărul său mai recent I 
cu deschiderea Corpurilor legiuitoare, 
scri e că tn şedillţa de deschidere· 
Tache Ionescu va face un expozeu 
mai lung. arătând motivele cari au 
determinat încredinţarea lui cu for
marea guvernului. Primul ministru 
î,i va desvolta programul, c,iire cu
prinde numai cele două reforme 
financiarA şi electorală. Primul mi~ 
nistru va Îllvila toate partidele ca 
să. numească delegaţi pentru a dis
cuta definitiv reforma electorală.. 
(A. T. R) 

Ş i siguranţa pu leă 8.( ucem milioane de mărci aur, suma pe care 
are :,'0 plătească Germania In 1922. la cunoştinţa publicului, că 
Belgia ar primi 580 milioane franci, interzicem cu desavârşÎl'e cir· 
Anglia 140 iar Italia va fi autoriz?tă culaţia pe străzi şi localuri 
să conserve 170 milioane de lire pulice a oamenilor mascaţi tn 
aflate tII depozit In băncile sale în '1 1 d 13 . 14 1 'e 
momentul declarării ră.zboiului. Zl e ee.. ŞI anuarl 

* a. c. Ajunul şi Anul nou 
Camus. - BOllomi a înaintat st. V. 

conft~rinţei un proiect În senzuI că Contravenienţii vor fi imi' 
Anglia, Franţa şi Belgia se obligă intaţi prefecturei aplicându-se 
reciproc a lua comun apărarea tm· legea. 
potriva oricărui atac neprovocat de . 2 
unul din acesre state. Arad, la 12 Ianuarie 192 . 

Proit'ctul admite Întrarea în a~ Prefect: (S8) Gritta. 
ceas ti). antalltă defensivă şi a altor y 

state. (A. T. R) .. Director: (S8) D. P. Audreescu 
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Ireverenţe la adresa Coroanei. spunem cu convingerea curată, fărl 
exagerare şi fără, ipocrizie. 

Totuşi trată.rile au eşuat. sta do
vedit că. oligarhia liberalii. vrea IlU 

muncă pozitivă. şi creatoare, nu co
laborare, ci subjugare şi domina
ţiune. Ea vrea să ~trivească demo
craţia viguroasă. şi con~tientă a noui~ 
lor provincii spre a şi intinde pe 
ruinele ei domnia asupra ţării fn
tregi. Ea inţE'lege să anexeze nouile 
ţinuturi nu la România-Mare. ci la 
Partidul liberal: ea nu urmă.reşte in
cheearea României, ci consolidarea 
partidului, ea nu se gând .. şte la u
nire prin libertate, egalitate şi fră.
ţie, ci la (txpansiune ,i imperialism 
de clasl în ţinuturile abia desro
bitI'. 

fnh'.o scrisoare apărută zi-
.. ~le trecute, d. Vaida Voevod, 
~W,ud situaţiile grele, în care 
l'a gasit de atl1tea ori, din 

'ellUZa. pl'ipt:lei sale şi a fipsu
'n!or sale de taet, se pome· 
:neşte formlllând o serie de 
'iprecieri şi comparaţii ce DU 

,îlltlt, nici mai mult, nici mai 
puţin, de cât nişte ireverenţe 
Il! adresa Coroanei. 

Se inteleg foarte uşor ata
curile îndreptate de d. Vaida 
eontra liberalilor şi contra uc

,:uaJului guvern, de' onrli' ce 
,intreaga ţară este sMulă şi de 
reacredintă şi de situllţiuni 
oelitmurite. AtacurjJe însa şi 
nepoliteţile la adresa Coroa
nei nu sunt nici înţelese şi 
nici admise de nimeni, mai 

'ales când ele sunt amestecate 
cu vulgare chestii de poli
lica. 

Prin vehemenţa sa şi prin 
cuvintele sale necontt'Olate, 
d, Vaida a {ăcut un mare rău 
'AI'dealullli, tntl'U cât, supăI'a-
riie d-sale, puse alăturea cu 
ieşil'ile violente şi neparIa

, mel1tare. ale altoI' ardeleni. 
au t'l\cut Să se acrediteze 

. ideea cA, în linii generale, 
fiii AI'dealului. DU au calităţi 
pentru a guverna. pentru a 

ţine discursuri 
pen tru a face 
delicate, 

În stil mare şi 
faţa, situaţiilor 

Dacă e explicabil poa.te, 
ca uI'delenii să nu se poată 
ridica la înalţimea de eon
cepţie pal'lamental'a şi politică 
a vechiului I'egat j din . cauza 
opresiunei tn care a zacut se
cole. 

Nu ca frate, ci ca st.ăpâ,dtor, In* 
ţelegc oligarhia să, vie t[l Transilva
nia cucerită., nu liberată. c 

Ardealul, nu e insă drept 
şi bine Ră se acrediteze ideea 
ca cei (lintâi se gâ~esc în si
tuaţie de etet'na inferioritate 
şi din punctul de vedere al 
capacităţei de gâ,ndil'i, de ex-

~~l,:are şi d~ simţil'e Tmtio-I-~~S-i;-;;B ··';;;ni~;. 
De aceea ishucl1iri1e In fe- I 

luI acelora ale dlui Vaida, tn ~ Buctweţ:ti. - Consiliul de miniştri, 
contra Regelui in forma. şi în I ce .s'a intrun.it ieri a decis ca drep
stilul cunoscut fl!' trebui să.! tunle excepţIOnale cu car~. a fost 

. ' , Inzestrat comandamentul mil,tar su-
înceteze ŞI o dafa renunţam i prem din Basarabia să. se exercite 
In. ol'i ce fel de violenţi sa se , numai în zona mi:itarl de 30 chilo
inradAcineze şi convingel'ea. eă metri, dealungul frontierii, unde se 
Tronul trebueşte respectat. mel]~ine fi pe mai departe starea de 

Ardealul. mai pre sus de ased!u: . 

1
. .. . . . d' . . Mlnlsterul de răzbOI a arătat re-

po ltIclllm ŞI III lVIZl e pa~ zultatelc anchetei făcute In chestia 
tdotic şi profund dinastie ŞI eVAnimenteior dela Jartojeni. Consi-
el ar fi capabil să. distrugă pe liul de mini~tri a invitat pe minis
ori care politician român vi- trul de, r,ăzboi să . c?nt~nue, ancheta. 
novat cu intenţie de lipsă de ~ons!hul . de mlUl~trl sa, ocupat 

" ' • apOi cu pr01t'ctele can vor fi depuse 
respec~ fa.ţ~ de glorIOasa noa- , pe biroul corpurilor legiuitoare. Intre 
stră Dmastle. aceste a fost discutat ~i proiectul 

relativ la statistica funcţionarilor. 
tr' inistrul de fi nanţe a aratat situa

ţia financiară ,i a expus programul 

• SI 
III 

, său financiar. trollsilvaueuii. Consiliul de mini,tri s'a ocupat 
apoi cu chestia cellzurei. Ministrd 
de justiţie, Steliau, a comunicat Con
si:iului că l:Io cQtlvocat la Bucurt>~ti 
pe primii procurori din întreagă. ţara 
pentru a le da instrucţiuni in ce pri 
veşte aplicarea ordonanţ;oi relativ la 
cellzură, Dispoziţiile acestei ordonanţe 
vor trebui să. Se aplice cu cel mai 

Am afir'mat din capul 10-
eului că tratativele Partidului 

· naţional cu liberalii, vor da 
greş, de oare ce ele se făceau 
pe bază de net:'illcel'itate. Li
beralii voiau să. inghita In ma
sa lor pe ardeleni, iar acpştia., 
căutau sA vie la putm'e cu a
jutorul Jiberalilor. 

EI'a deci vorba de un târg 
şi de o intenţie unUă. 

Adversarii sirnţindu-se re
ciproc, s'au ferit şi astfel, tra
tative au urmat, după tt'atative, 
fa,ră nici un rezultat. 

Astazi ideea acordului a 
Itlur-it. 

Iată şi actul de Inmormân
tare, apar'ut în "Patria". El 
vol'lJa de un articol,. din care 
reproducem Ul'mătoRl'ele: 

.Anul ce încheiem ne-a îmbogăţit 
cu o experienţă ,i ne·a lămurit O 

sitnatiune. 

După. o strânsă şi frăţească cola
borare cu partidele democraţiei, În
tr'un moment am fost pu~i in faţa 
problemei de a ne holărt dacă. tre
bue să dăm precădere ideei demo· 
cratice celei naţionale în politica ac, 
tuală a Româ.niei. 

De-oparte nevoia tnnoirii şi re
l1:enerării patriei noastre prin demo
craţie, de altă. parte inche~area ei, 
aşezarea definitivA a temeliilorunui 
Stat naţional cu organizare încă ne
del;i\vârşită şi şubredă. deci ideea na
ţională a consolidării - iată ~i· ris-

pântia grea ~i plină de tntrebă.ri in 
faţa căreia fuseserăm puşi. 

Nici o·iată nu am avut O aleKere 
mai diricilă. Nici odatA tn vreluea 
lupteior nuastre sub unguri lIU am 
crt'zut că. CO!1ştH-nţ:l noal-itrll. va tre
bui să se decIdă. contra democraţiei 
pentru naţionalism sali contra 11 a
ţion<llismului pentru democraţie. A .. 
mândouă aceste idealuri ne eran 
scumpe, deopotrivă amâ.ndouă străbii.
tuseră. gândirea nO:1.sţră., ultima fibr!l 
a fiintei noastre, tot organismul mo
ral al sufletului ardelenesc, 

Şi acum iată conflictul. Totuşi 
alegerea nu putea si fie tndoioasă.. 
Intre democraţie şi ideea naţională. a 
consolidării noastr .... a viitorului şi 
a tnsăşi existenţii acestui Stat romii· 
nesc visat cu tu frigurare de atâtea 
I?;!'nerat,iuni "vem datoria de a ne 
călca pe inimă pe inima noastră de
mocratică şi liberalii. şi să ascultăm 
de glasul raţiunii. 

Avem datorie si suspendă.m, pe 
un scurt timp lupta pentru demo
cr~ţie spre a ajuta mUllca de 111-
t!r:re ,i J:nlrema,e a statului na
tional. 

In ideea de tratative pe cari 
Partidul naţionul le-a avut cu Parti
dul Ji-beral acesta a fost conside
rentul care a triumfat. Cu un sacri
ficiu moral \Ii sufletesc ce nu se 
poate aprecia, am primit să tntrăm 
tn contact ca oligarhia dela Bucu
ft"şti. spre a evita destră.marea şi 
desagregarea noului Stat româuesc. 
Intre jertfele pe cari ardelenii le-au 
adus de· o sută. cincizeci de ani tn
coace pentru existenţ:t naţională, a 
neamului aceasta a fost de sigur 
printre jertfele cele mai mari. O 

I mare liberalism. Intervenţii din par· 
: tea autorităţilor se vor face numai 
I întrucât e vorba de siguranţa sta
I tului. 
\ Consiliul de mini~tri a aprobat 
I creditul cerut de ministrul de ră.zboi 
I pentru echiparea armatf'i, in sumă de 

o sută. milioane lei. 
La sfâr~it primul mnistru a refe

rat despre logodna Principesei Ma
doara cu regele Alexandru al Jugo
slaviei Ijli a adus la cuno~ti[jţa con
siliului că in Februarie se va tII' 
chei'l actul că<;ătorii a~ist&nd Regele 
,i guvernul ţării. Consiliul de mi
nîl}tri vor continua discuţia Vineri. 
(A. T. R.) 

of 

Comil'lia pentru examInarea 
~erului Puţure31lU. 

Bucure\~ti. - Pentru examinarea 
serului Puţureanu a fost rlelE'gată o 
comisie fnrmată. din dnii: Baltăţeanu, 
Tfldoran CondrE'a şi Gamilescu, me
dici cu reputaţie. - Lucră riie acestei 
comisii vor reclama 2 - 3 luni. Exa
minarea serului se va face numai cu 
acei bolnavi, cari vor fi al~~i de co
misie în acest scop. ExaminareI se
rului se va face în spitalul din Bu
cureşti Verlend şi Ramnicul Culca. 
(A. T. R.) 

-

TELEGRAME. 
Intrunirea parlamentarilor 

din Partidul poporuluI. 
Bueureşti. "Indrep-

tarea" organul oficial al Par
tidului POPOl'Ullll publica con .. 
vocarea parlamentarilor din a
cest partid ]a întrunirea ee se 
va ţine In ziua de 16 Ianua
rie, după masă la orele 4, la 
Sena.t. 

Deschiderea Corpurilor 
legiuitoare. 

B1t~ure!;lti. - Corpurile legiui
toare se vor deschide neapă.rat la 17 
Ianuarie. Ştirile publicare relativ la 
amâ'larea deschiderii Corpurilor le
giuitoare. nu corespund adevărului. 
(A, T, R.) 

Franţa nu va fi.ce nici o 
concesie. 

Paris. - Comisia fiuanciară· a 
Camerii franceze a comunicat tele· 
grafic dlui Briand decizia comisiei, 
in sensul c1i.reia comisia nu va mai 
aproba să se faci noui jertfe tn ce 
priveşte chestiunea reparaţiunilor. 

Comisia pentru afacerile externe 
a adresat 1n acelaş sens, o telegra
mă dlui Briand; luvilând pe primul 
ministru să. nu accepteze nici o mo
dificare relativ la facerea plăţi
lor. 

Briand a răspuns la telegrama 
comisiei tinanciare, c'\ nu va admite 
ca drepturile Franţei să. sufere vre-o 
ştirbi re (A. T. R.) 

Guvernul Hârbeso felicită pe 
su\'eranul sau. 

Bucureşti. - Primul ministru Pa
,ici a adre~at Regelui Alexandru 
următoaiea telegramă: 

Logodna, care în cbip atât de 
fericit impreuna două dinastii prie
tene şi Incoronate de glorie, umple 
de bucurie şi fericire irltreqgă tara. 
Vă. rog primiţi l:nprel>nl cu Princi
pesa Rel?;ală Marioara, cele mai sin
cere felicitări în numele întregului 
cabinet. 

Dumnezeu să. Vă binecuvinte cu 
viaţă indelungată şi plină de fericiri 
Ij'i o căsnicie fericită spre binele 
ţării şi al poporului, - P<i,ici, (A. 
T. R.) 
Organizarea Iuutidului UD

guresc. 
Cluj. - In rândurile ungurilor din 

Cluj !i'a început mişcarea pentru or
l?;anizllrea unui partid unguresc. (A. 
T. R.) 

Congres sovfeth;t panuoral
flleu.n. 

Var,~ovia. - La Charkov ~·a de
schis congresul sovietist panucraineao. 
Rakovski a declarat În discursul ce 
l-a ţinut la congres, cII. Ucraina so
vielb,tă nu ridică drepturi asupra
Basarabiei, ~i a cerut ca asupra 
sorţii acesteia e chemată să decidă 
muncitorimea şi ţărănimea din Basa
rabia. (A. T. R.) 

Guvernul il'lnndez. 
Dul)lin. - Azi a fost ales ca 

şef al guvernului irlandez, Griffith. 
Afari de unul toate voturile' au fost 
date pentru el. Ministru de finanţe 
in cabinetul irlandez e CoHiu, mini
stru de externe Klavan, iar ministru 
de război Mulccai. (A. T. R.) 

Rad. responsabil: laurenţiu Luca 

iT,. 

.. " J ... 't.. . 
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Teatrul Orăsellese .. .. 
Repertorul săptămAnal. 

Vineri: ,.. Valsul uUho" ou concursul Dnei 
Mici Horvath ~i Dl. Andrei Lâszl6. 

SAmbă.tă.: Matineul cu locuri ieftine pentru copii: 
"A rcadie Dul mare magar" ope
retA mare dansantâ. Bilete pentru toate 
reprezen:aţiulle:e publicate se pot Cl1m
pira deja cassă. 

51mbătă.: seara "Nebunul ~ prclllierărolnl princi. 
pal Silvia Tyroll, ear .. pelltrn prim'B. dat 
apare în operetă. Rl)lul celalalt. prin
cipal Radu Inkl', piesa. dirigiata de 
Desideriu Jakabffy, orcbe"tră: Mat",j 
Csânyi. 

Dumioecă.: Matineu, cu locuri ieftine, p~ntJ'U 
prima data va fi reprezentat "Offen
bach". Seara "NebuDul" a doua oră. 

CINEMATOGRAFE. 
Juramantul fals, dramă in 6 acte, dupl ce

lebrul roman a loi Gerharctt Haoptmann, In 
"Apollo", în 13, 14, 15 Ianuarie. Celebrull'oman 
a lui Gerbardt Hauptmann îşi aflA. cea mai fi
delii. reprodllcţie în acest film. Ne cutremurăm 
văzând com prin slăbiciunea unui om se produce 
acea tragedie fat.aIă, care zguduie din temelie 
fericirea unei familii, a unei fete in sine nevino
vati şi a unui tiner, care nici în păca.t" nu 
renunţ' la iubirea unei fiinţe. Ne adu~em aminte 
de cuvintele lui Cristos, când privim tragedia 
aoeasta grandioasă "If>rtaţi" ,i "Acela sl-ljIi ri
dice mâna, Ca.re nu se simte viuovat 1" 

J * 
Omul nemuritor, dramă de avenLUrieri In 4 

Bcte, tn "Urania" , fn 13, 14, 15 Ianuarie. In zi
lele aceste ae va. reprezenta o dramă. cu totul 
originali ,i sen7;aţionaIă. Este istoria cum un in
g.iner de un cal.acter pervers vrea să ia pe Ve
rJ,anl-sa. de IiOţlC, ce neplăceri face tatălui ei 

" ' pnn ce 8uterll~ţe treoe fata, care-l re ... pinge ,i 
om~l ~are. o scapi, până în sfâr~it inginerul şi 
8?ţll să] ~Jung pe mâ.na dreptăţii fiind pedep~iti 
Şl cum f~!l află scăparea fata ~i mÎi.ntuitorul ei 
şi resplata meritată amândoi. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. .1....................... . ...................... . 
In 13, 14, 15 Ianuarie 

Vineri SâmbiLtll. Dumineol 

Film Dorian. 

Jurământul fals. 
Dramll. celebri alui 

Gerhnrdt RauptmanD 
eRa"a Bernd~ in 6 ac~. 

In rolul principal: 
Henny Po~n ~i Emil _Il" 

JaD Dlngs. .-

In 13, 14, 15 Ianuarie 

Vineri Sâmbătă. Duminecl 

Film Dorian. 

Omul nemuritor. 
Dramii. în 4 acte. 

Actori cei mai celebri 
Artişti americană.. . - - .. 

, • 
1 
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IFRAŢII NEUMAN 
I ~~l. 1 . 

[
FabriCă (e SPlt't şi de drojdi 

Fahrica de făină ••••• AR ... :.\..D 

GAZETA ARABULUI . 

Succesorii lui Em. Varga 
Mare antreprisă de Înmormânts.rl in 

jiraB, B. Regina ){aria 13. (pa1.1I'inorUilor) 

. 
Efeptue:;;te inmorm:\ntfiri dela celca ma.i simple pana 
In cele mai pompoase. Exhumiiri ~i transporturi de 
cadavre în orice parte a ţării, cu prolllptitu·Hne. 'l'c-
Iefon 37 serviciu de noapte. 7LO 

------------------ltlA.GA.ZIN1JL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Reaele Ferdina.d 1. 2. 

earbunl de călcat, lemne mărunte u .. -
eate. earbunl in bucit . prima caUtate 

In Arad transport la domiciliu. 5G6 

------------------In atentiunea 4?7 

l 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru priinzitor ,i dormitor se pot 
cnmpAra iettin în depozitul de mobile Wiegen-
fald, Al'ad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 

- - - - .- -
Levai şi Szigeti 

"1) C4,,, 
401 

- - - "":- .' -~~ ... ~ . 
.. al 'Il.\'· b tr..." ,1 Co. 

Vi.-a-vl. de Intrarea .a Teatru I 
Recumandă magazinul bine şi abundant sortat ou 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 
Pre~ul"l Ieftine. 

ALEXANDRU MAAR 
Fabrica d. perII .1 lIIaturl ea forta motrlca 

ARAD, strada Eminescu No. 27. şi 31-32 
Biroul Cen
tral str. Emi
nescu. Depo
zitul de fa-
bricate; str. La reviÎnzatori !!căzămant mara in preti 
Eminescu 2. Cumpără păr de cal in orice cantitate. 

ltlilBCUBOTA , 

Ghete b~rbătE'!jti şi femeieşti prima 
ealitata lei 300 .... Pălă.rii ieftine. 

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

Inainte de a edifica casă 
sau a face transformării sau reparat.ii consulti~ oficiul 
de edile ' 

FRANCISC l'RrlvfHALER I ""d. C .. boo N •. 47 m. i. """a;.m.n .. pon"" 
constrmrea celoI mai moderne clildiri, cu preturile 

cele mai avantajoase. 

"Paris" Casă de 
Modeluri 

Bulevardul Regina Maria No. 24 .• Au sosit cele mai 
noul modeluri şi Ilon t i\ţi de mo'H. ';05 

13 Ianuarie 19?2.11 
Pentru Indeletnicirea. Ono public, am organizat sem ~ A 

CIU 7 

DE CURIER 
Intreprindem sub răspundere pe 

te~it<?riul Ro~âniei:. viza re de pa,?apo~rt~, a~llcelll si 
trurutem bani, hâ~!ll de valoare, ca~bll,şl B?r18orj pon. 
der?ase de afaceri, incasăm proten~lUnl, mljlocim 81-
pcdiarea de transporturi pe calea feratli. re"olvlim ori 
şi ce Încredinţari, prompt şi momentan, in cazuri Ur, 
gente prin CURltjK pe limgă preţ. moderat. 65' 

SZANTO si' CO St~. General Grlgoreec, (T:, 
, • baJdl·u.) 3 .••• Telefon' 746 . 

Lieltatie minnendă. , 
Sf'lrviciul eCOllOmic al oraşului Arad ou drep ~ 

de mnniuipin, in 16 Ianuarie a. c. J. a, la ora ' 
va ţinea o licitaţie minueudă. in oficiul con8ili~ 
rulai , economic al oraşului, pentru proveder!1 i 
cu ~lâlllea nec?sară 'pe anl~l l82~.a casei sărl' 
ceşti precnm ,. a spltalulm or"~ulU1. . T: 

Otertele sunt a să face tu douii chipuri a. 
anume: " 

1. Dacă tărina necesară o dă. intreprinză.toru i 
2. Dacă făriml. necesarâ o dă oraşul tu natur " 
Ca vadiu es~e a S8 depune 1000 lei în ba 

gata, sau in hl1.rtii de valoare. 
La. l:icitaţia minuendă să. poate lua parte 

oferte şi inscris. 
Ofert,ele în scris sunt a S8 inainta Inchisi 

inaintea lioitaţiei minuendă ,i numai atunci ce 
vor lua în cOl!siderare, dacă. câtr! ele este aneI ' 
~i vadiul, mai departe dacă r ... spectivul oare ra 
oţert~1 .de~J~ră.) .că cunoaşte ,i primeşte condili~ ta 
nllB licItatiei mlunendă. • de 

Condiţju~!le licitaţie.i minuendă. .sii POt pri Iri 
l~ .nI.. Conslher eCODomlC, inoă întllutea lici

d 
ac 

ţlel mlnuelldA. ~ 
Arad din ~edinta serviciului economic al o ŞI 

!;tului cu drept de municipiu ţinută. la. 2 1 na 
nnuia I H22. De 

Serviciul economic. ah 

------------------------------~ne No. 3-1922 e. o. bll 

Licitatie minuendn.. , 
Serviciul eoonomic al oraşului Arad ou are fi( 

de municipiu, În 16 Ianuarie a. o. d. a. Ia on . IIIl 
va. ţiup& o licitaţie minueudă tn oficiul economi. [nI 
al ora~ului, pentru lucrările de compactor 1) : tei 
sare pe anul 1922. ne 

Ca vadin este 8. se depuDe 1000 lei tn ba 
gat.a, sau în hârt.ii de valoare. ea 

La licitaţia minuendă se poate lua parte 
oferte în scris. a 

Ofertele în scris ~nnt a s('\ inainta.' închi ce 
şi numa.i atnnoi se VOI' lua In oODsidera.re d ta. 
oitră ele este anexat ljli vadiul, mai depar~ d 
r~8pectivuJ, care face ofertal declară, că cun~t stl 
~l primeljlte condiţiunile licitaţiei minuende. ac 

Condiţiunile licitaţiei minuende se pot pri rh 
18.. Dl. Consilier economic, inoă Inaintea liciu!i pa 
mmuende. 

A ad d· d'" . . I . al laI r ID He IDvB St>rVIClu economIC o 
şului ou drept de municipiu ţinută la 21 de 
nuarie 1922. dil 

Serviciul economic. lUI 
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