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Notiunea walorilor. zi, şi unde vom ajunge sa. f vernu}, pe· chestia remanier'ei 
fim cunoscuţi, dl'ept un popor i şi in cOllsecinţa, preşedintele 
ce tolereaza la conducere Consiliului de miniştri, In ve-

Aceett. ce caracterizează, 
tn special, modul În care se 
face asfAzÎ politica la uoi, este 
complecta lipsit a noţiunei va
lorilor. 

Cuva.ntul acesta "valoare" 
atâta de expl'esi v şi de eloc
vent, ce presupune inteligenţă, 
cultură. educatinne sufleteascil, 
armonie in vederi şi acţiuni şi 
sistematizare şi coor'douare a 
opiniunilor şi ideilor, a ajuns 
sa nu mai îUAemne nimica în 
rândurile acelora cari fac poli
tica. de procopseală, împinşi 
numai de dOl'Înţa de a strânge 
bani şi de aceea de ti ajunge 
tn situaţii înalte şi producA
toare de glorie şi de ar
ginţi. 

NicAiri inSA, precizăm, no· 
liunea valorilor nu a suferit 
un dezastru mai complect ca 
tn domeniu politicei şi lucrul 
acesta se observa foal'te lesne, 
dacA ne luăm osteneala de a 
ne uita in jurul nostru şi de 
a urmari şi examina eveni
mentele politice. 

In momente gt'ele pentru 
ţară şi in momente când na
ţiunea ar avea nevoe de in
teligenţele cele mai de seama, 
ne pomenim, spre consternarea 
generala, că ni se aruncă în 
spinare un minister, fără de 
nici o valoare şi fără de nici 
o autoritate, compus din oa
meni novici in arta conduce-
rei unui stat şi sub preşedin
ţia unui politicia,n bătrân. ale 
căruia idei incurcate şi ale ca.
ruia concepţii puerile, au amu
zat timp de decenii cercurile 
noastre poli tice, băgAnd în 
groazA ţal'H t ori de câte ori 
se prezenta ocazia să-i aiba. 
In rândurile conducatorilor săi. 

Şi atunci fără sa vrem ne 
ducem cu gâodul la trecut şi 
constatăm cu durere ca pen-

, tru societatea românească no
tiuuea valol'ilor avea,· alI EI. 
data" un aJt sens de cM a
cum. 

Altă dată, tn majol'itatea oameni [alU. de răspundet'e derea eşuarei posibilităţilor de 
cazurilor cuvântul ministru, şi preşediflte de consi iu ajunşi remaniare, urmăreşte, paralel, 
Insemna foart~ mult; era un la punctul, criticânrl fac ulta- şi ideea de a face partet per
titlu de răspundere, o demni- ţile intelectuttle, se pleaca soual, dintr'un guvern de cou
tate ce pretindea aceluia care Infrâute lu faţa apetiturilor centrare, dupa. răsturnarea for
voia sa. fie sfetnic al Tronului, fizice şi a instinctelor mate- mafiei de astăzi. 
inteHgenţă, cultura, cinste. riale, De aceastA răsturnare ne 
foarte multa ciul;te şi desin- Şi în timI) ce ţara dă Illai despart abea ca.teva săp
teresal'e, judecata dreaptă şi pl'obe evidente că nu posedă tămâni. 
patriotism incercnt. nici cea mai modestă noţiune a O spunem 11l1:1a. de pe 

Un şef de guvern pe acea vll!oriior, această streina.tate, acuma: actualul cabinet va fi 
vl'emea trebue să fie o fortll pe care noi cautam zadarnic gonit cu o ruşine cum nu s'a, 
şi o autoritate, o ilustraţie a să o indurem în eroare. ue mai pomenit in istOl'ia noastră 
vremei lui, In nici un caz un priveşte uimitA, In faţa rab- politic/l., iar d. Tache Ionesca. 
om cu trecut lndoelnic şi cu dării cu care ştim sa su- nu va fi primit in guvernul 
patriotism de aperetA, sau. UD. . pol'ta.m~ .,~~inisterele debile ce va presida alegerile. 

. potitician vanitos şi incapabil şi iutr'igiie şefilor de gu- Asista.m la, UD spectacol pa-
in viaţă de o Jinie de conduită verne. nibil şi dureros şi la' frama.n-
dreapta şi absolut ireproşa- _ .... • ...... __ ._ UwiIe unui bă.trân politician 
bilă, ' I care, Incearcă. prin toate mij-

Pe atunci Un ministru el'a Remaniere 1 1oacele, in dauna ori carui seu-
un om care muncea mult şi , 1 timent; de demnitate si\, se 
cu spor; asta..zi un ministru CuI meu, ullul cllrughioHlac. I agaţe de puter'e şi să prelun-
trage sfori politice şi ţine I Aben. sunt două zile de' geasca. o clipă, satisfacţia de 
djs~ursuri proas~~, iar un p~e- . clind a venit la putere noul ~ a presida un cabinet. 
ş~d~nt~ de consIlIu ,baga m~ I guvern şi posturile bănoase f _ _ ."0 _ .. _ .. _ .•• 

Presa ,i guvernul. 
1~'lgl ŞI se face ~movat. d.e s'au umplut de partizanii dlui I 
lIpsa de cal'acter ŞI de 100ah- Taclle Ionescu. 1 

tate. Partizani de iutrigi şi de 1 

Au fost iu \ guvernele tre- I bâta, de neadevăruri şi de l Sub titlul Prorogarea cAdevil.ruh 
cute şi personalitaţi de' seamă. 1 acţiuni neloiale, oameni tndo-: scrie: . ., . 
şi oameni de muucă Ai de I elnici de condei dar meşteri 1 ,Cel~ ~al c~~pă.ll~te ŞI diftasttce 

d· d't' d b' '1 +ă~ 1 l' 1 t', 1 d 1 1 personahtăţl politice din ~ară se ara-
0[' me, Ori Ol'l . e lD? e v in upte.e e ee OI a e ~. a ma- l' tA. excesiv de cuprinse ,i nemultua 
rei, imparţiali ŞI desmtel'e- halale, Şl-~U făcut aparIţia, .ce- mite de modul cu~ s'a procedat tn 
saţi. rând ţărm, sA lepue, în tnnp I prorogarea Camerel. 

Daca voim însă aâ ne. de o lună cât VOI' sta la gu- I • DacII. aceastil. prorogare s'ar fi 
,. 1 d ~ t 'd . 

dăm seama de dt'eptatea afir- vern toate veniturile !-Il capi-i pro us In r url curs e g~v~rnare '1 

d 
~ '\; cu un guvern gata COnStituit, . ea ar 

maţiilor noastre e mai sus talurile sale. ,! mai fi putut fi conceputll. ca si fie 
şi daca voim să identificam ,Aceea ce este Insa mal j publicalăprin ,I\lonitorul Oficia!., fie 
tabloul jalnic al prezeutalui, glumeţ, până la lacrămi, este Il şi in cursul lucrArilor parlament,are. 
tn comparaţiune cu trecutul, faptul că abea venit la putere, 1 • -Ca Ut1 guvern să. ~ se constltue 
nu avem de cât să pI'IVlm O"uvel'nlll se gândeste să se ... j' Şl acest nou guvern sa. proro~e Par-

o. 'j I lamentul in curs de lucrare, iară. ca 
actualul guvern, guvemul de reman~eze.·.. . '! să. se prezinte înaintea lui, este o 
o lună al dlui rracile Ionescu, Pnmul mltllstl'U, 01'1 cât de l' sfidare adusă. parlamentarismului, cum 
şi atllnei vom înţelege- ideea greu îşi da seama de aceea. până acu':l n'~ ~u~oscut ţa~a ~omâ~ 
ce avem despt'e va.lori şi con· ce i!le petrece în jurul SăU, a. uească., ŞI ,Ul! ~tlm • probablt, s o it 
fuzia intelectuală ce dom ne - tutele ~ totuşi ca. tara râde de I CUll.OS~ut n1Cl o alta ţarii.. . 

v ţl v . tU t1 Parlament nu poate fi 1n-
şte tntre rândui'ile acp,lol'a modul cum o. fost facut gu- ştiinţat despre formarea unui guvem 
cari fac politică, verBuL pe cale de .Monitor Oficial., Prima 

Azi d, Tacile· Ionescu nu Tara râde şi de aceea d. datorie a guvernului era să se' pre-
gâudeşte, nu conduce, nu gu- rrache Ione::;cu caută să rema- zinte Parlame~tului, sll ~iteasc~ ,de~ 

d ' l'eZ cabl'uetul dupii. t,l'ei zile c.retul . de numIre, ~ nOUlior ml~lştrl, verneazil. ; sa cumpal'[~ oou- ne.. ~1 apOt S'i\ dea CItIre decretnlul de 
ştiinţe şi telegrafiaza. llcade- de actl vIta te, prorogare.' 
văI'Ul'Î in streinătate, unde Toţi oamenii politici ,'efuză 
creditul nostru l'educe zi cu însA sA stea de vorba cu gu-
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Stocul de aur 
al diferitelor tări. , 

Un ziar vienez pubiică după r~· 

laţi uni din partea unui marcant 
membru al comisiei interaliate de 

reparaţiuni din Viena. destăinuirile 
de mai jos referitor la stocul de aur 

posedat astă.zi d ~ ţările lumei. 

Pentru elevele scoalei • 
normale. 

Primim următoarele: 
Aducem eele mal ('ălelu

rO<l~e lJIulţumil'i tutul'or 
l)er~ollnelor caritllhile ellrc 
uu !o1ubscl'ls In inlilturnrfa 
llh.tlccllor (~e Hlateull în 
ca ICI' olo\'elor lipsite de 
mijlnaee dela şcoala, nor
mută, curl exprima lle u-, 
ceastrt. cale CCI" mai vie l'C

cunnştinţil I)ellt.ru hunAvo
iuţI' ce li lS·a ,u-iltat din 
atâtcll parţi 

Directiunea şcoalei .normale 
. ' de fete. 

Scumpetea la Petrograd. 

La începutul acestui a[) Statele

Unite aveau 205.933.000 dolari, iar 
in lulie anul acesta: 246.193.100 
Franţa avea la începutul anului aur 

in valoare de 69.198.300 dolari, la 

întâi Iulie: 69.685.500; Anglia: în 

lan.; 62.433.400, in Iulie: 62 530.800; 
Spania ln Ianuarie: 47.865.300 in 
lulie 48.465.300; Germania la îoce
putul anuiui: 25.579.000 111 lui ie 
26.579.000 Olanda iu Ianuarie = 

25.816.800, In Iulie 24-.023.500, 
italia in Ianuarie: 15 960.000, În 

Iulie 16.139.700. Elveţia în Ianuarie 
10.575.700, în Iulie 10.600.000, Sue· 
dia la ioceputul anului 7 milioane 

. 623.500, în Iulie: 7 milioane 613300j 
Uanemarca îa Ianuarie 6 157.' 00"" 
Iulie td56.700, Belgia în Ianuarie 
5.191.900, in Iulie: 5.192.400 Nor-

Ziarul e Russ pres, public! urmă
toarea situaţioe a preţurilor din ca
pitala Rusiei sovietlste: 

I Pâinea de secară în hnuarie 500 I ruble, iar in OCTomvrie 3150;.Faina 
, de secară dt"la 700 ruble s'a urcat 
: ÎIl Iunie la 3900 r. şi in Octomvrie 

I
l a scăzut la 29iS; Cartofii dela 300 

r. s'au scumpit în Iunie 1600 L şi 
au scăzut În Octomvrie la 658 r.; 

1 zahărul dela 10000 r. s'a stumpit 

vegia la inceputul anului: 3.952000, 
in Iulie: 3.952.000, Portugalia la in
ceputul anului: 928.200, în Iulie 
idem, Finlanda in Ianuarie: 82'2)00 

in Iulie idem, Polonia la inceputul 

anului: 295.400; îll Iulie: 321.6UO. 

i 111~reu pânu la 25.500 r. în OctoOJ' 
, vrie i Grăsimile wgetale dela 9000 I 
! r. Ia 22687 r. în aceeaş lună; Car· 

In tOlal slocul de aur valora la 

începutul anului; 283.399.300 do

lari (in afară de Statele-Umte),. Iar 
în Iulie 283 519.200;~ 

I
I Ilea dela 2~OO r. la 10833 III,. Oc
,to01\rie; peştele dela 2500r. la 

5188 r. în Octomvri~; O stiClă. de 
: laple dela iOO r. Ia 3000 r. în 
't' acei aş lună; UI1 ou, dela 500 r. Ia 
1. I 1367 r. şi in fine, o livră de sare 

.... _ ... ___ .... __ .............. .---... _ ...... .,.-...... - ... --.. I dela 1600 ruble la 3000 r. tn Oc-

Preturile În pietele din 
, Arad' 

tOD1vrie. 

..... 4_ 

in ziua de 23 Decemvrie , Populat,ia Jugoslaviei. 
Piaţa de zarzavaturi: cartofi 1 I 

kgr. 1'25-1'50 lei, dapA I kgr. 7 lei, I Populaţiunea Jugos
1
aviei se com· 

uSluroi 1 legr. -'-18'- lei, varză I pune din 9 jum. milioane jugoslavi, 
1 kgram 2'-250 lei, varză acră, 500.000 germani, 500.000 unguri, 
1 kgr. 4:-

1 
klei, c~iel 3, ~UCăţi lb1eul' 1 500.000 aibalezi, 200000 români 

verdtţuTI gr. ,'- el, cal ara el' .. . 
buc •. 1 leu, 50 bană, 25 bani, mere ~l 1 ?,OOO ltallen~. .Aşa dar 1.1\ J ugo-
1 kgr. 3·-4'-:-5'-6'- .Iei, pere ( slavl~ 16 la suta. din populaţlune IlU 

1 kgr. 4·- IeI, struguri 1 chgr. ~ este Jugoslavă.' . 
10'- lei, brânzl de vacă. 1 kgr. 
5-6 lei, smântânâ. 1 litru 10'- ... - _ ... -- ....... -
lei, lapte 1 litru 2'00-2'50 lei 
ouă. 1 buc, }'60-2'- lei, unt 
1 chgr. 36 lei, brânză. de oaie 1 
chgr. 12 lei, nuci 1 chgr. 11-12 lei, 
prune uscate 1 chgr. 8 lei. 

Piaţa de paseri: Giscă grasă. 1 
kgr. J 5-- lei, raţă grasi. 1 kgr. 
13'-14'- lei, gâscă slabă 1 păr. 
45-55 lei, raţă slabă. 1. păr, 35'-
4S lei, pui 1 păr. 15''':'''-25'- lei, 
găină 1 pâr. 25'-38' lei, curcan 
1 păr. 110'-120'- lei, iepuri 1 buc. 
20'-22·- lei. 

Piaţa de cereale: Grâu t mm. 
310- lei, orz 1 mm. 320 lei, orz 
tnvelit 1 mm. 260 lei, porumb 1 
mm. 340 lei, făină nuia 1 kgr. 
4,80-5'- lei, făină. de fert 1 kgr. 
4'- lei, făină de pâine 1 kgr. 340 
lei, tări ţi\. 1 kgr. 2'10 It>i. 

TârguI de vite: Vită 1 kgr. 
4,-5'- lei, viţel 1 kgr. 6'-
7.- lei, porc 1 kgr. 12-15,- lei, 

Noul guvern 
al Jugoslaviei. 

Dupl tratative de două sApti.· 
mâ.ni după cum se anun ţA. din Bd
grad, noul guvern jugoslav s'a con

stituit in modul urmă.tor: 

Preşedinte şi externe: Nicolae 

Paşi ci; interne: Voia MarincovicÎ, 

(democrat); instituţie: dr. Lazal Mar
covici, profesor universitar; posti ,i 
telegraf: dr. Zarko Miladinovici; a· 

gricultur:1: dr. Velja Wukicevici 

(toţi trei radicali); politica socialA: 
dr. Gregov Rzeriav; gilviculturâ: 

Rafailovici; culte: Kristeli (aceşti 

dill urmă. democraţi) j instrucţie; 

Pri bicevici. 
Portofoliul musulmanilor încă n'a 

. INFORMA ŢIUNI. 

_ Revizaratul şcolar aduce la 
cunoştiuţă tuturor învăţlLtorilor: de 
stat şi confesiunali. că pot să ridice 
dela revizorat ~alanll pentru luna 
Decemvrie. 

_ D. general Ione seu Mihail, 
directorul general al C. F. R. şI-a 
Înaintat demisia, care a fost pri. 
mita. ' 

Director general al C. F. R. a 
fost numit d. ingiller A. Antoniu fost 
Plină acuma inspector geaeral la di-' 
recţia CAilor Ferate. 

- Ministerul de interne, in în
ţelegt>re cu d. Caius Brediceauu, 
ministerul Ardealului, şi fiu al Ba· 
natu:ui, a desărcinat pe cei doi pre- I 
feeţi de Tim;~ şi Caraş Sevt'rin, nu
mind la Timişoara pe d dr. Valeriu 
Liuba aClual prefect regional de 
poliţie iar la Lugoj p~ d. dr. 
Lupea actual prim 1I0tar al jude
ţului. 

Schimbă.rile de primari vor urma. 

_ 11 arele stat-major al armatei a 
a hotăI ât trimiterea la vatră. a con
tigenluiui 1920 a anleleuilor ,i bu
covinenilor. 

_ U. Nicolae Metan. fost ma
gistral, a fost nu mit secretar general 
la. ministerul muncei. 

- in urma unei circu~ări a direc
ţiei plasarii din minislerul muncii, 
inspectoratele regionale au alRs comi
tetele pari tare cerute de leg", cHi 
au şi alcAtuit bugetul necesar fUIlc· 
ţionării oflciilor. 

- Astru-Montanll !'Ioele
tate gen(i)'UIă tie u!oilg:urtLrl 
8. p. n., in llt'lll',t de cartel, 
se oeupă df~ toate rnmurlle 
(le usi~llrărl, incheIe usi
~urA.l'i, in cele mai u"antn~ 
j();ltole cOlltlitiuuf, A rad, Bu
levlu'dul Uc~inn Murh, 21. 
Hiroul pentl·u l'ânzarelL bi .. 
letelor pe c.. F. R. 

- Ziarele budapestane anunţă, cl 
comisiuaea delimitării frontierei cu 
jugoslavia a retrocedat Ungariei 18 
comune, prinlr~ cari şi două. comune 
urbane: Zenta ,i Kallizsa. 

- Intre Ceho-Iovacia şi România 
au fost Incepute tratative in vederea 
rezo~virei rhestiunilor in legătură cu 
linia Slgh ~tului.Marmaţiei.Halmei. 

- Directoratul general al finanţe. 
lor a convocat la Cluj pe toţi direc
torii de finanţe ,i in~pector finan. 
ciari, pentru a se discuta chestiunea 
evaluarei averilor de către comi· 
siuni. 

7'-.-.1' ... 

Exportul de lemne al 
Cehoslovaciei. 

In tot cursul anului )920 s'au 
exportat dUl Cehoslovacia 8 ~i JU' 
mătate milioane de chintale metrice 
de lemn in valoare tOlală de mai 
bine de 700 milioane coroane ceho· 
slovace. 

Lemn de construcţie a fost 10 
valoare de 92 milioane, temne faso· 
nale în valoare de 455 milioane, 

I lemne de foc 63 milioane de co
roune ~i lemne pentru alte intre
buintări in valoare de 35 mI' 

lioal;e. 
• 

. Câte un ext'mplar din aceste bu· 
gete se vor trimite comun{'lor şi ju
deţelor cari trebue să contribue după. 
lege cu câte 40 la sutli. din cheltueli, 
resLul privind statul. 

_ Ministerul de finanţe a dat or
din administraţiilor financiare din 1 
ţară să. ia mAsuri grabnice pt>ntru I 
incheierea înalllt~ de finele' lunei { 
curente a socotdilor plăţii cotei de 
40 la sută asupra schimbului de co· 
r?aue făcut de administratiile finan
ciare. 

Guvernul cehoslovac a fixat de 
curând pentru exportul lemnelor ur· : 
mlUorul tarif excepţional în raport I 

cu depărtarea b kilometri; 100 km 1 
14.3 la sută, 200 km. 18'3 la sUll, 
300 km. 22·8 la sută, 400 km. I I 
24·2 la sută, 1000 km. 23' 7 la 
sută. 

#wl"lI4. .."t .. 
.-- 1 

Un franc aur. 
Ministerul a cerut ~administratorilor 

financiari să sacrifice şi zilele de 
să.rbătoare pentru venficarea nepo-
trivifllor ce s'ar constata la predarea Sub acest titlu Buletinul SOcÎe· 
actelor. tă.ţii Naţiunilor din luna Decemvrie 

_ D. ministru al justiţiei a dat.o publică. urmă.toar~le.:.. ., 
deciziune pe baza căreia sunt numiţi Cheltuelile SoclelA.ţ.l! Na~\UntJo~ 
in comisiunea pentru unificarea legis. erau SocotI te cum se ştie tn frafio 
laţiei dnii C. Marinescu, fost prl"~e- aur .. O mon,edă, de aur de valoar~ 
dinte la Casaţie; G. Flaişlcu, fost 1 u,nui franc.s a efe(.t~at ~e curând ~B 
consilier la Casaţie; Panait Ionescu, ", Gene~a. I?lam~tral ~I~~el c?reSPUDI ~ 
fost consilier la Casaţie' Dobriceanu aproximativ Jumltaţl1 dIametru o, , 
fost pre,edinte la Casaţi'e şi N. Zam: lunei centime franceze. ForlNa el 

firescu fost consilier la Casaţie. I este o~tago~lal~1 pe o fiţă se gi-
, \ se~te IlISCflp\la ~S. D. N. 19Z1 c 

_ D-nii ing 1. Negruţiu, Aure- 1 (Societc des Nations 1921) pe cea· 
\ian Giorinescu, Ion Sfat, ing. Micu- laltă faţă se cett>~te inccripţia ,J 
lescu şi 1. Popp au fost numiţi pro- frallc aure. 
fesori la ,coala de couductori din Greutatea do aur conţine la o 
Cluj. I puritate de noua zecimi aur curat: 

O gr. 3225805, valoarea piesei este 
de 0.1925 diutr'un dolar, adică & 

cincea parte din titlul uuui dolar, 
- Socialiştii independenţi germani 

au cerut guvernului darea tn jude
c~tii. a lui Ludendorf pentru compli
cItate In lovitura de stat a lui Kapp 
din 1920. S'a dovedit anume iu de~ 
cursul dezbaterilor proceSUlui kap
lJişlilor, după mărturisirile acestora, 
că. Ludendorf a fost printre conducă
tori, 

Directorul secţiunei financiare 
a secretarialului Sir Herbert Ames a 
predat această piesă. de aur secreta
rului general al Societăţii NaţiuDilor 

Sir Erie Drumond. 

purcei 1 per. 90 lei. fost complinit. 

Ghe orgbe R el-ner ;~~i:!:~~paltoane, blnse ne /fli O'e ,i costume Str.EUliuescd~ , 6 o EdlflCul Ca.fenealUl 

• ClasR separată de mă8arat. 504 TelefoD 530. Cornul VâuăwrulllÎ. 
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Evaluarea averilor. 

ij circulura 3 In inlsterul ui 
de finllnte. 

Un atac banditesc În 
strada Cosbuc. , 

In noaptea de Joi spre Vineri 
Ministerul de finanle a dat urm!l- doi indivizi necunoscuţi au atăcat 

loarele dispoziţiuni administraţiilor Şei au jefuit In strada Co~buc pe a-
~inanciare din ţarii: jutorul de oroJogier Camilo angajat 

in atelierul orologierului din locali-
,Din mai mulle prtrţi ne vin plân- tate Csa"i. Camilo plecase după 

mi în contra evaluărilor comisiilor orele 12, dupii. reprezentaţia dela Ca
,re recensământ, atât pentru proprie- b " areu, spre domiciliul ~ău. In strada 

'l~ţile nec'ldite, tn special viile şi pă- Coşbuc, din poarta unui edificiu au 
Gurile, cât ~î mai ales pentru proprie- sArit asupra lui doi indivizi, ca.ri i-au 

: ţjţile c!ă.dite. vârât in gură, O batistă ~i doborân-
Ştiţi bine ci\. impozitul pe venit se du·} la pământ l-au legat la mâoi şi 

realizează in România acum pentru la picioare. Cei doi illdivÎ7i i-au luat 
;otlia. oară ,i că dacă. pentru o bună banii cei-i avea la el. 3400 lei ~i au 
l~ezare alui avem nevoe nu de osti· dispil rut în tlltuneci mea nopţii. 
:t;atea publicului ci de concursul lui. Nenorocita victimă. stă.to. aproape 
De sigur nevoile statului sunt mai o orl\ legat şi fără!oă poată striga 
~ari decât tşi dau seama cei cari BU după ajutor, pâli ce îl află o pa-
lU pătruns adevărata ~îtuaţie buge- Irulă, a poliţiei, ce făcea controlul pe 
!aIa a României, dar nevoile Statu.. sIlă1.Î. 
:ui nu pot fi satisfăcute pe bazit. de Ca7ul a fost adus imediat la cu
exagerli.ri sau nedreptăţi, căci dacă. noştinţă. serviciului central de inspec. 

'wBtribuabilul poate ,i trebue să. su: I ţio al poliţiei. ' 
. frre o impuutre oriciit de ridicati, 'Comisarul de inspecţie d. A Dre
'ti nu poate să sufere Iledrepta- I ghid a luat imediaL dispol.iţii pentru 
, ,ea. urmAririle bandiţilor. dar piini acum 

Din aceste consideraţiunÎ ministe.. n'au fost aflaţi. 

:-
[. 
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. rui de finanţe v'a trimis ordinele cir
(Uiare cu numerilf': 151311 din 26 
OClomvrie 1921 1 162.300 din 11 
~oemvrie 1921, şi toate instrucţiunile 
tpărite cari au fost pu blicate ~i in 
,Monitorul Oficiale din zilele de I 
Soemvrie ~i 13 Decemvrie 1921. 
Prin toate aceste instrucţiuni s'au 
,tabilit norma de evaluare care re
prezintă. pentru fise adevărata va
~are ce trebue să. fie avută. în ve
~ere în stabilirea impunerii. 

Desigur, fiind dat actuala depre
dere a monetei şi unele nevoi ca 
.eeiea ale inchirierilor de case, 110r-

, mele din zisele instrucţiuni ~i circu
:liri sunt în multe cazuri illferioare 
preţurilor actuale. Dacă. ministerul va 
ial totuşi actle norme" a fost ci el 
,i·a ual seama ci nu se poate sta
bili recensămâ.ntul pe preţurile exa

i, gerate datorite unor imprej urări tre
D. catoare. 
1. 

In special pentru proprietatea ne
dădită, normele din circulara sus 

... menţionată cu No. 151311 reprezintă 
o cifră. peste care nu trebue să se 
treacă, iar pentru proprietăţile clă
dit/! ele reprezinlll. o cifrA. tmprejurul 

e· ' căreia trebue să se stabilească. eva .. 
~ie iuările r afară de ipoteza altor ele

mente indiscutabile. 
lor 

Cum, in mare part,e, operaţiunile 
lCl , 

Iau făcut, vă. atrag aten~ia că dato-'ea. l' 
În ria dv. este si faceţi apel în contra 

Ide evaluil,! ilor, or de câte ori ele vor fi 
lui contrarii principiilor stabilite de· mi

ei nister, nu numai atunci când eva· 
11' iuările au fost mai mici de c!lt nor
't, mele stabilite de noi şi prin urmare 

au fost făcute în dauna fiscului, dar ea· 
,1 li atund când ele au fost în dauna 

contribuabilului. , 
10 Desigur că. contribuabilul singur, 
al: ia cele mai multe cazuri, va face şi 
st!' el apel, aceasta nu împiedică. Insă 
L a ca să faceţi ~i dv. apel în interesul 
Iar, lui, atunci când evalu1\rile nu b'au 
arc i&cut după instrucţiuni! tocmai pen· 
; a Iru a da populaţiunei siguranţa că. 
la. fiseul urmărt'~te dreptatea, şi anume 
Jor dreptatea cu moderaţiune, iar IlU alt-

ceva. 

., t 

A ten1atori arestati. , 
Siguranţa din Basarabia a rPouşÎt 

să prindă, pe autorii atelltatu lut de 
la Cetatea Aibă, cari au asvârHt in 
aer localul serviciului de siguranţă. 

DupA. informaţiuni ce ne-au sosit 
de la Chişină.u, autorii fn număr de 
30 sunt elevi ai şcoalelor normale şi 
comerciale. Ei au facut declaraţi uni, 
din care reese că aceşti elevi E'rau 
agenţi de legături ai comuniştilor din 
Rusia. 

S'au găsit asupra celor arestaţi, 
numeroase explosi bile, bro~uri şi li· 
teratură bo1şevi,că, cari se aflau de
pozitate în putini cu varză cu două 
funduri. 

Cerce1ările continuă pentru a fi 
descoperiţi şi ceilalţi tovarlşi ai a
tentatorilor. 

"'4-. U 

Noi trenuri internatio nale , 
In conft'rinţde de cale ferată, ti

nute la MUnchen asU1 primăvari şi 
acum ÎII urmă la Porro- Rose; s'a ho
tă.riit lutre altele, ţinerea unei noui 
conferinţe În Juna Ianuarie la. Ni"sa. 

Acesteia j-a rămas sarcina să se 
fixeze asupra' chestiunilor rămase In 
suspensie în trallrile anterioare, a 
îmbunătăţirei circulaţiunei Simplonu
lui ,i' Orient-Expresului, precum şi 
a t!1fiinţărei de noui trenuri de legă
turi Intre ţările apusene şi Orient. 

Delegaţii statelor pe teritorul că
rora circulI!. Simplonul şi Orient Ex
presul se-vor Întruni in acest scop 
la 15 Ianuarie la Nissa; vor lua 
parte şi delegaţii Poloniei - poate 
ti ai altor state - intrucât este vor
ba să. se reillfiinţeze vechiul Orient
Express, Ostanda-Constantinopol, prin 
prelung-irea celui existent până. în ca
pitala. Turciei şi un tren internaţio
nal Danzi~·Constanţa, cu legMurl\ 
spre Praga- Viena-Budapesta. 

IntreagA chestiunea 8; transpor
turilor între Occident ,i Orient. va 
fi examinată ~i soluţionată In aceastit. 
conferinţă. de cale ferată dela Nissa. 

Intrevederea dela Londra 
Marţi a a V'ut loc la Londra <> 

intrevedere intre dnii Briand şi 
Lloyd George, tn vederea unei co
operări intre Anglia şi Franţa pen
tru refacerea economică a IU;llii şi 
regularea problemelor dela ordinea 
zilei, 

La aceastli. intrevedere au asistat 
Loucheur, Berthelot, Cbcmberlain şi I 
Home, 1 

In cursul primelor convorbiri . 
particulare dintre Briand şi Lloyd I 
George, acesta şi-a oxprimat l' 
dorinţa formali relativ la o· 
cooperare cât mai slrârJsă. între 1 
Franţa ,i Anglia, având ca scop 
refacer~a economică a lumei şi re· I 
gularea tuturor problemelor, la ordi-; 
nea zilei. : 

Brialld il aprobat sugestiunile lui i 
Lloyd George, declarânj ci e de l[ 

mult timp dispus la această cola· 
borare. 

U"yd George accentuând nece- I 
sttatea că Ar!~!ia ~t Franţa să lu- il 
creze strâns tmpreună pentru t,IăIU' 
rarea dlficul tăţdor, cari împedecA re
facert'a economică, a f1\cut urm&toarea I 
propunere: 

Anglia propune revizuirea inte- I 
grai' a chestiunei reparaţiuniior în 
'sensul ca tribuluI de război german 
si fie redus la furnil.area materialu
lui necesar refacerii Tt"giunilor de
vastate. Anglia renunţi ia partea ce-i 
revine din suma reparaţiilor. 

Inarmarea terestrA se va li mita t 1 
Franţa va trebui să primeast:ă toate 
g-aranţiile in ce priveşte siguranţa ei. 
Din regiunea din dreapta Rinului a
liaţii vor trebui să.şi retragli. trupelf'lJ 
dar se va asigura neutralitatea regi. 
unei renane. 

In orien'ul apropiat se va creia 
cât de curând pacea. 

Cu Rusia se vor restabili relaţii 
normale 

Miercuri au fost Ju~tă 1n dil:icuţie 
propunerea lui L10yd George. Discu
ţia intre cei doui premieri a fost 
oarte vie t îndeosebi în ce priveşte 
amâ,narea plăţii reparaţiunilor. 

In aceia,i zi seara între cei doui 
premieri a reuşit să. se ajungă. Ia o 
inţelegere in sensul cll. în prima 
sl!.ptărnâ.l1~ a lui Ianuarie si. fie con
vocat la Cannes: 

Consiliul Suprem, care va avea 
si decidă privitor la convocarea u
nei conferinţe economice propusI. de 
Anglia şi la care să fie invi
tate Statele învinse, cele neutre şi 
Rusia. 

~." -. ..-......... 
Lichidarea Băncii 

Austro-Ungare. 
Ziarul vienez • Neue F reie Pressec 

scrie că la inceputul anului viit.or 
vor incepe tratativele totre Iichida
torii Băncii Austro.Ungare şi guver
nele austriac ~i ungar. Cu statele 
succesoare relative la lichidarea B1\n
cii Austro-Ungare s,a ajuns la o in
~elegere. principiar. 

Lichidatorii Băncii vor convoca la 
o conferinţă pentru 1 Februarie la 
Viena pe delegaţii tuturor statelor 
succesoa1'e, 

lntrucât cu ocazia conferinţei se 
va ajunge la o inţeleg/'re cu toţi cei 
interesaţi, lichidarea Băncii austro
ungare se va faoe tn primil,vara anu
lui 1922. 

Reducarea de 45 la sută 
pentru stabilimentele 

industriale~ 
Reducerea de 45 la sută din 

taxele de transport ale tarifului 
localt de care benefi~iazli. transpor

turile de fabricate expediate de sta

bilimente industriale, insci ise în lista 

stabilimentelor ş; in avizele speciale 

cari cuprind stabilimentele industri

ale cu sediul In teritoriile alipite, 

se aplică totdeauna In condiţiunile 

dispoziţiunilor ordinelor fă.ră deose

bire, dacă. transportul este destinat 

pentru o localitate din ţarl sau pen
tru export. 

Dacă transportul este destinat 

pentru export, reducerea de mai sus 

se va aplica fie, că expedierea se 
face cu scrisoare de tră~uril. locali 

pîl.nâ la staţia de frontieră) fie că se 

fa.ce cu scrisoare de trisură interna

ţională.. 

In acest din urm ii caz taxarea 

după tarif local se va face piri' la 
staţia de frontierli.. 

Staţiunile de frontierl vo. reţine 

adresa de provenienţă. emisă. de sta

bilimel1tul predător, anexând o la 

foaia de expediţie cu act justifica.tiv 

pentru taxarea redusă. 

o spargere nereuşită. 
Indivizi necunoscuţi au incercat 

ieri noapte O spargere fn, prăvălia 
Simeon Griinfeld situati pe Bulev. 
Reg. Ferdinand nr. 11. 

Spargerea Insi (l'a reuşit. 

Portarul edificiului, pe la orele 
2 din noapte a fost trezit de un 
zgomot dinspre st.radă. Zgomotul 
fusese cauzat de spărgătorit cari for
ţau Întrarea în prăvă.lie. 

Port,arul san din pat ~i im. 
brâcându·se repede ie~i să. vadă 
ce e. 

Spărgătorii tulburaţi iri m'Jnca 
lor de apropierea portarului,· au 
fugit lăsând la uşa prll.viliei toate 
instrumentele cu cari veniseră şi 2 
drugi mari de fer. 

Politia a luat imediat urmArirea 
hoţilor. 

---""~""----"''''''''''''----'''''''_.'''-'''''''''''''--

Situatia În Grecia. , 
Ştiri sosite din Grecia arată si

tuaţia ca foarte gravi. 

In insula Creta revolta a ]uat 

proporţii ameninţătoare. Risvritiţii 

au pus stăpânire pe întreagă in
sula. 

Mai grav este insi' faptul că. prin

cipele Geerge moştenitorul tronului 

a fost nevoit să-,î întrerupă. inspec

~ia, pe frontul Asia ti si se reiatoarcă 
la Atena din cauza manifestărilor 

ostile a soldaţi lor faţă de guvernul 

Gunaris. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

Il 
lui 
al. Mare târg de Crăciun Renaisance mare magazin de stofe, mMlisurj, tricotaj şi textile. Priviţi preţurile 

din galantantl nostru Strada Bratianu No. 2. Palatul Minoritan. 
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Bcpertorul .ăl,tămAna1. 

Sâmbită: COlllnzeana ,1 cel,. pitici. 
DumiDt'ci: (Jolonel J~ottey. 
Seara: Jlazurul albastru. 
Luni: Stodclltol cer,Uor. 
S~ara; Dansul eu Noroc. 
Marţi: Val ţol ultil1l. Operetl\ de Strau9S 

LOU p.~ulru pJÎma oarâ. (Al>Oll. B.) 
(Josiozeana ,i cei,. petici: Sâmbătă 

d. ID. in 24 iu junul Crăciunului ou iuceputulla 
3 ~i jumăt .. te se va reprodnce intru bneuria co
pii 01' piesa fe!>ricl cu musica bunA şi Dausuri. 
Bilete să pot cumpăra. Luni dimineaţa la Cassă. 1 

Reprezentaţiuni de sRrbători: După datină, ' 
pe să.rbători!or Crăciunului ca. să. poată şi oa"'peţii I 
din provillţa. ajunge la locuri comoade se vor ţiuea. ! 
~i tu timpul pausei. Bilete pentru toate reprezen· ; 
taţiunele cu iDQpperea de Luni se pot cumpăra. 

0000000000000<>0000 

CINEMATOGRAFE. 
Să judece marea, draml de pescari, tn "A poHo". 

în 6 acte, în 23, 24, 25 Decemvrie. Pe malul 
stanooa al Bretllgnei superstiţioase se întâmplă 
istoria aceasta duioasA, când pescarii tuoercaţi şi 
certaţi nu şi Ştill faoe dreptate şi rn bigatizmul 
sacru recurg la ordalie ,i invoacă pedecatâ mării 
10 afaoer~1L lor. Socul acţiunei, jocul artj~tilor ne 
procură momente mişcătoare şi fa.rmeonl distrao
ţiei curate In regiunile splt>ndide ale naturaL 

• 
Frigurile . după aur, dramA lu 6 acte, în 

"Urania", în 24, 25 Deoemvrie. In provinţa Da
kota era teritorul "Munţilor Negri'., 100 sfân~ al 
zeilor. Aici nu era permis să între om, Albii 
Insă deschid aioi O mină. de aur. Intre indieni ,i 
albi 88 naşte ceartă pe villţl şi moarte. Desfăşu
rarea ,i sfâllitul luptei e plină de momente zgu

!n!e!m!?! .. =,....~·~"=3=;=N=m:l?,::=::!:~7~1IJ=-~==!i'~'=='5;' ~; ii:7;;%::J·;gI·==:::t5:~~"'!!!!d!!!~;:"'! - .... -- ro;: . -- ... ,.... 

G4ZE'rA AllABULTTI 
-:, 

~--------------_._-----------.. _..Jj 
INS1~ITurr DE CltE- VICTORIA Arad. Hulevllr. 
I)IT şi ECONOl\III :~~a!:g:l~!~e~ . 

Capital propriu 8.000.000 

+ 
Primeşte depuneri pe libeluri şi cont curent in cele mai avantajoase condiţiuni, 
Rezolvă orice fel de afaceri de banca prompt şi tn cel mai scurt termin. 

================~======~'~> ..... --- -
ltom, IJcher, Cognae şi vinuri 

de dessert pentru sărbătorile Crăciunului. 
Vânzare rn mare ,i mic la magazinul 

Samuil Weiszbel'g'er suecesor Arad, 
617 Bnlevardul Regina Maria No. 5, 

A_~~ __ A_~ ________ ~ 

JlAG&ZINUL DE CA.RBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Relele Ferdinand J. 2. 

carbuni de călcat, leDlne mărunte u.
eate, earbanl in bucăt prima calitate 

In Arad transport la domiciliu. 566 
_"~ __ ._WJ'_WJ'''. __ •• 

Ludovic Losonczy Arad 
GiuvaergIu ,1 Ceasomlcar .• Plata Avram Iancu No. 1. 

Mare asortiment de verlgbete de logodnă, oroloa08 de 
buzular al de perete argintarII. Cumpără aur pentru un 
452 preţuri urcati. 

.. 4a&a. ....... _ ....... A .. _ .. UI~'-A4II' 

Se atrage atenţinnea! . 
publicului asupra casei I 

Rewesz fji Reisl!J 
Bulevardul Regele Ferdlnand 1. Ne, j 

Articli de TextiIe şi mare 
depozit de aţă, de ţesut. __ w. ____ .. ______ .., !i 

Desiderin Lnsztig ::~~:ar~~~~~i !: 

Mare asortiment de tricotaJ, paU.ne, .1 

8Tentare, mânu" ,1 ciorapi. $Il I 
____ ~ __ ~~~~~~~il 

No. 531-1921. I 
il 

!)ubllc3ţlune de vânzare de lemne il 

Din pădurea numitA. Dezso Achim din b~ '1 

rul comun"j Şilindia, din tAietoarea ,i prop~ .~ 
tatea fondului de binefacere. . 

Dezsoha.za de pe au ni 1922 se VOr vinde i' 

licitaţie publicA in ziua de 10 Ianuarie 192'1 '1 

11 ore 8. m. tn localul oficiului OcolQl Silvicd 

duitoare, In cari facem ounoştinţă. cu fanatizmul i '-------------.-------
religios al indieuilor să.lbateci şi on isteţimea al- Asilul de Copil al statului Arad. 

, Arad 2099 metri oubioi lemne de s t.ei ar, l'g 
carpiin. Cantitatea lemnelor după. Consta!&!, 

oficÎoas' este preţuită tn 122500 ade ci!. UnUQ t 
douaz~oi şi doua mii şi oinoi sute lei care totodti ; 
este şi preţiul de striga.re. bilor superiori în mijloacele de a Invinge. 

Tablouri, asp€'ote şi situatii grandioase exercită oNo. 1880-921. 
deosebit.ă atracţii asupra privitorilor. Coneun. 

La ofertele Inohise şi timbrate corespnw 
este a se indica in scris cumc§. licitantul are 
noşt.inţ. de condiţiile licitaţiunei ,i a contrscll1 , 
şi că. se va supune acelora. Teatrul APOLLO ... .,. Teatrul URANIA. ........................ .. .....................• 

ln 23, 24. 25 Decemvrie 

Vineri Sâmbătă Duminecă 

Fllm Gaumont artistii.. 

Să judece marea. 

In 24, 25, Decemvrie 

8â.mbătli., DllminecA 

Film Wild-Westl 
amorican 

Dramă de pescari In 6 Frigurile după aur. 
acte. 

Piesa se pe~rl'ce pe malul După nouvele lui S. E. 
marii în Bretagne. 'Virila în 6 acte. 

Actorii C. Roger, M. Pradt_ IiEL Actori: Midred M au Ning, 
~ J. Ca.telain. .-. şi Robert Macking. 

. MICA PUBLICITATE. 
Specialist cu absovănţe superioare, vorbeşte 

limbi: română, germană şi maghiară., caum post 
technic sau admiuistratire. Adre1l8: Agenţia Wal.;;. 
linger. 647 

Intreprindere rentru tăiat1l1 If'mnelor cu moto
rul Bulev. Reg-. FerdinaYld No. 3. Pudina. 

Un cazAn de 150 litra unul de 250 litre de 
~ert ţuică. de vândut. Fraţ,i Burza Bulevardul 
Regele Ft>rdinand 1 No. 12, 

I .. . In atentiunea m 

. cumpărătorilorde mobile 
Mobile pelltru prânzitor ,i dormitor se pot 
oumpll.ra ieftin tn depozitUl de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. EminescQ (Deak Fereno) Nr.4D 

Postul de copist, cla~a I. cu salar fundamen
tal 300 lei, adans de scumpete 300 lei bani de 
cvartir 60 lei prin avanzare devenind vacant 
prin aceasta e scriem ooncnrs cu aoel aviz, oi 
compt>tenţi au să-şi înaint!>ze concursul subscrisu
lui prezeutindu-se tu persoanA. 

Are favorul de Il primi vipt ou 
de 50% • 

Arad, la 

Otertele închise se vor ina.inta la of!, :' 
Ocolului Sit vie, Arad strada Va'!ile Stroesclll . 
4. Pe aceasta adresă se pot trimite ,i prin P1 
(Oferte verbale să primeso inainte de îUll0pn' 
licitaţiuoei). 

reducertl Ofertele necorespunzătoare precum Şl C 

întârziate nu se vor lua in considerare. Ot 
15 Df'>cem vrie 1921. i uit erioare nu se primesc. 

Director, medic-primar ;., '1 Condiţiuni le de licitare şi contract. se 
privi la oficiul Ocolului Silvic din Arad ~ 

~ Or. Kardos. ; pădurarul Glivrilă Gojdu din Şiliudia. 

JIAIICU BOT.ti. i Arod, la 14 Dec,mvri. ]:::~IUI Sili] • 

j i 

Publicati În , Ghete bărbă.tf'şti şi femeieşti prima 
oalitate lei 300 .••• Pă.Iării ieftine. 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. No. 2. "GAZETA ARADUl~ 

I Banca Marmoroscb, Blank si Co, S, r 
C",ntra~a: Bucureşti, S.ucur - SUCURSALA 
sala ŞI core"pond~ntl in 
:-: toate ora~ele Tărei. :-: ••• 

ARAD Sucurilale tn străină!a!,:: 
New.Y.>rk, Paris, Viena ~ 
.-. Constantinopol," 

Capital societar si rezerve: 290.900.000 Lei.: 
Telefollul dpsplrtământnlui ~-\dresa telegrafică: Telefonul despă.rtămâ.ntul'l; 
!-; de cereale: No. 555. :-: BANCA BLANC :.: de marfă.: No. 863, .• ! 

Nrul Telefonului 241. ...... Efeptueşte totfe1ul de comision de banca . ...... - -
Pe Crăciun toată lumea să se procure cu Cognac-Medicinal Miniş-~'agyara ! 

~ 

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

.... 
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