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Fert~eh!rde 
• b 1" "un 8101 o . 

in numărul de eri, despre inciden· 

relatat de telegrame, petrecut la intrunirea Ii
din Buoure~li ~i al căruia erou a fost d. 

I,,~/~nv(le. fost de atâtea ori ministru şi pre~edinte 

Camerei, cu mare autoritate asupra majorităţilor 

Incidentul a fost provocat de faptul că mai 
tineri liberaH, cari urmă.resc ruperea cU 51S

de apucături Învechite ale pohticei liberale, 

cerut să. nu se mai aşltpte sosirea dlui Fe-

ca să. pl ezideze congresul, ci să. se -dea 

Sarcină unui alt membru al partidului. 
Aceea ce este Însa simptomatic este faptul că 

această scenă fusese pregă.tită mai nainte, 

r ci.t, lu ziua preceJeutii. s~ 14cuse .. hL ck\.lU~ 

. mulţi tineri liberali, O cerere în acelaş sens. 

Incidentu; a produs senzaţie, a stârnir. mirare 

~i a IăcUl să. tremure de groază. pe foarte 

din bătrâ.nii liberali cari au vă.zul, in comp

contra dlui Ferechyde, un sllmn al vremurilor ,i un pericol grav pentru apl\ră.lorii de de

al steagurilor liberale. 

Teama aceasta era natural si se producă.; 
insr~ este, de sigur, starea suflete<lscă. 

a dat naşlere incidenlumi şi ideea ce a dictat 

boicoll\rii dlui Ferechyde. 

Cu prilejul ultimelor evenimente politice, libe~ 

. au dat dovezi evidente ctl, au rămas fi din 

de vedere al forinelor şi din punctul de 

a~ foodului şi al principiilor, la vechea COIl

politică ce se ~ollsideră că. a primit o 10-
de moarte pe urma eveItÎmentelor :şi preface-

tnsemnate, petrecute in cursul marelui răz.boi. 
la loc de o largă inţelege re a nevoilor mo· 
,. cu prilejul ultimelor evenimente politice, 

s'an mărginit pur şi simplu să dea asal

repetate puterii de şi nu aveau increderea 

~i poate nici pe aceea a propriilor pariizani. 
Perrtru a răsturna guvernul, liberaili au recurs, 

contra ori căror principii de onoare politică, la 

uilui pact cu ardelenii regiouaL~ti) condu~i 

şi în această chestie a acordului, de dorinţa 

a face să. se piardă în' masa liberală partidul 

român, 

Odată eşuată aceaită tentativă., ca pe vre·' 
cele mai indepărtate ale poli ticianismului 

liberalii au tăbărtlt asupra ardelenilor, 

'''-'~'''"LU acestora răspunderea rupeTii ori clror 

Nemulţumiţi de faptul că ţărăniştii reintrii. 

parlament, liberalii au hotărât ~i asupra acestora, 
-se la fel ~i fel de acuzaţii ce nu ple

nici din bună credinţl şi nici din dreapta 
_a,,-, .• ' a eveoimentelor. 

In fine, pentru a incerca sii. facă rău gU A 

vernului, liberalii, au făcut cunoscut, în fitreină. 

tatt", că partid al liberal are de giÎ.nJ sa vi e la 

putere, fără să. se gândească. că lipsa !le popula
ritate a liberalilor, putea să aducă. naţiunii nea

junsuri din panea streinătăţii. 

Aceea ce era de prevăzut s'a întâmplat şi 

nepatriotica manevrâ Iiberaiă) fafă de streinr..tate. 
a avut ·ca rezultat fantastica scă.dere a leuiui, si

tuaţie delicată şi care nu a putut fi remediată de 

cât in urma interventiei dlui Titulescu ~i a vizitei 

sale la Paris. 

In fine, liberalii au fă.cut o ultimă. ŞI mare 

concepţia politică. a fostului ministru liberal şi 

de atâtea ori preşedinte al Camerei, spaimă. a ma· 
jorili!.ţilor. 

Lovitura este dureroasă ,i ea distruge aproape 

tot partidul liberal Întru cât aproape toţi membrii 

ace,,;\uia. sunt turnaţi moraliceşte, politiceşte şi din 

punct de vedere intelectual, dupil. tiparul nespus 

de bătrân şi nespus de învechit al bltnl.rlului mIA 

nistru F erechyde. 

...... ........... 

"Condiţiile Ardelenilor". 
greşeală ,i anume aceea de a fi impus bucureşte. Am aratat încă dela inceputul tl'ata
Hllor spectacolul hibrid şi artificial al unui con- tivelol' dintt'e liberali şi partidul naţional 
gres liberal, in ajunul deschiderii solemne a. cor- român că acele tratative nu VOI' da nici un 
purilor legiuitoare şi tii aj!lllul cNirei ~lesagiulu i rezultat, din cauza, mai ales, a lipsei de 
Trollu"ui dill care ree~e încrederea ţării şi a Di- tact a ol'gallizt1.ţiei tl'ansil văllene, care 
sl1Slit!I, ill gavem. ; t voia sa profite de oCâ7.ie şi sA ceal'it, li,. 

Această. sfidare a opioiei publice ,i această. I bel'ulilor lucruri imposibile de admis de 
sfidare a naţiunei merita să fie pedepsită şi această. I către âceştia. 

pedeapsă a verlit la momentul opormu, adi ci!. îlt I Astfel um învederat că, în primul 
timpul congresului liberal, din partea câtorva ti - I rând acordul el'a. inadmisibil din cauză că 
neri liberali care pentru a arăta noua îndrumare I dnH V tLida şi Maniu pl'etindeau liberalilor 
politică ce trebue,te d:ttă. orgauizaţiunii liberalI.", , sii. anibileze organizaţiile libel'ale din Ar
a ţinut să. veştejcască. vechile procedee şi vechile I dea] şi Banat şi să renunţe pf·mă şi la 
apucături. puţinele simpatii câştiga.te in acele parţi. 

Pentru a da acestei acţiuni de veştejire o In cOllsecinţă aceea ce se cerea libe-
formă cât mai palpabiiă şi mai materiali, tinerii ralilor era moartea sigura şi definitivă, 

liberali au ales ca 'f3.P expiator c pe Mtrânul moartea politici\. pentru Ardeal şi Banat, 
domn Ferechyde, fost de multe ori ministru şi de şi aceasta cu consimţăl11âutul partidului 
multe ori preşedinte al Camerei, un fel de spaimă Hberal. 
a majorităţi lor parlamentare. ' Ori cine 'cunoaşte mândl'ia, ca să nu 

Tinerii liberali, pentru a dezavua vechile spunem încapăţânarea liberală şi ori cinli) 
apudl.turi ~i obiceiurile ruginite, au dezavuat pe a avut prilejui să se convingA de aspira
d. Ferechyde; pentru a da o lovitură felului de ţiile liberale ce trec totdeauna, dincolo de 
luptă liberal, condamnat de spiritul mGdern şi de marginile posibilului, a putut sa.-şi dea 
orientările moderne, politice ~i intelectuale, tinerii seamă că partidul liberal nu va satisface 
liberali au tras cu toată. puterea desaprobării lor, nici odatâ absurdităţile partidului naţional 
în persoana bă.trânului fost ministru Ferechyde; român, 
pentru a da. o desaprobare simbolică tntregei Acest partid voia. "Să ia la remorcă 
tactici liberale, generoşii au fă.c:ut din d, Ferechyde partidul JibemP', în vreme ce acesta nu 
un simbol al tutulor greşelilor politicei liberale de urmărea altceva de cât distrugerea parti
până acuma şi au COllceotrat în persoana bă- dului naţional român şi topit'ea lui in ran
ttâ!lului politician toate defecte le politice, in· durile liberale; cel dintâi pretindea lucruri 
telectuale şi . principiare ale organizaţiunii li- ce nu aveau nici un contact cu realitatea, 
berale, iar cel al doilea îşi pl'opusese o ţintă po~ 

Şi pentru a pune intr'o luminoasA evidenţă litică ce fi, fost surprinsA şi ghiciM, de că
tot aceea ce cred şi ce doresc tinerii liberali, ace- tre ardeleni. 
ştia, au cerut ca d. Ferechyde sa fie îndepărtat Cu pl'ilejul congresului liberal la 
dela preş edenţia. congresului. Bucureşti, s' a facut deplin dovada celor 

Lovitura este de' siglir asprA. şi lectia e sân· "firma.te de nou, gt'aţie unei elocvente de
geroasă şi aceasta cu atât mai mult cu cât a~ c1al'aţii a tllui Bl'ă,tianu, şeful pal'tidului 
ceasUl lectie nu scoate numai pe d, Ferechyde din liberal. 
domeniul politicei, ca o pedeapsă. pentru concep- Seful liberalilor explicând cauzele 
ţiile sale învechite şi pelltru politica sa dio_ epoca pentru care acordul nu a putut să aibă 
de piatră, dar pe toţi acei politiciani, tineri sau loc, a făcut urmatoarea declal'aţie: "am 
bă.trâni cari se conduc după vederile ~I duplt. socotit efI, nu sunt in drept sa consimt la 
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scăderea valorii morale, a partidului 
meu. Dacă plH'tielul consimte, eu nu mai 
pot sta llici un moment la conduce
rea lui." 

Aceste cuvinte ale dlui BI'ătianu, 
din cal'O l'dÎese cil pat'tidul liberul ar fi 
suferit moraIic(~şte, adică îu prestigiul sinI, 
în cazul cftnd s'ar fi primit condiţill.nile 
pal'tidului naţional romfl.n~ dovedesc c~U 
de exageJ'ute şi de puţin cumpanite nu 
fost condiţiile ce s'au PI'0pus. 

In consecinţa, trebue reţinut faptul 
că liheralii aruncă l'ăspundel'ea eşuăl'ii 
acordului pe spinarea partidului naţional 
româ,n care al' fi cemt lucruri impo
sibile. 

Noi, mai ştim, că au fost şi ulte I 

cauze ce nu impiedecat acordul, între 
care şi cauza că liberalii nu se simţeau 
Ia ÎlHlemâllă Si'\, col 'ibol'eze cu un partid 
ce îşi afirmase, în mod public, convin
gerile sale regionaliste. 

GAZE'i'A ARAnULUl 

Corpurile legiuitoare. 
ŞC(lintu. Canu~rii (leln 29 Noennrlc, 

(Pr in fir special.) 

BII~urefti, - Şedinţa Camerii a fost des
chisă la ora 15. Prezidează d. Duiliu Zamfirescu. 
Pe banca ministerială: duii Argetoiallu, Cudalbu şi 
Petrovici. 

Camera alf'~~e ca pr.;>şedinte pentru noua se
siune, pe d. Duiliu Zamfirescu. 

D. Zamfil'esC/l multumeşte Adunării pentru 
ol1oarea Ce i 's'a, făcut' prin realegerea sa ca 
preşedinte al Camerei şi ex.pune apoi în câteva 
cuvinte programui de mUllcă al guverllu!Ll;. 

D . .:11'.qetoiet1lu, ministru de interne, saluta. ~i 
mulţumeşte partidului ţ.ărănesc pentru reîntrarea in 
parlamt:nt. 

D. dr, Lup!/. citeşte o declaraţie în numele 
partidului ţărănesc. 

Camera urmează apoi 11 alegerea celor 4 pre
şedinţi. 

Şedinţa a fost ridicată. la ora 18. 

Sedin!a Senatului. 

Bllc!we,~ti. ~ Şedinţa se deschide la ora 15. 
Trebue St1 adaugcull de asemenea PrezÎdează. d general Coandă. Prezenţi sunt 

că liberalii, în majoritatea 101', priyeau eu dilii miniştri Xegulescu, Văleullu şi general Răş. 
putină simp:\tie O colahol'are cu O organi- canu, 
zaţie politică ce admiscse în principiu po- Procedându-se la aleg-erea birourilor, d. 

'1 Tt d 1 1 '1 t general C0311dă este reales preşedinte, dnii Miro-
SI)1 1 atea e Cit ('are a egl 01' :~ota e, in- I n~cu, Tarnav~ki, Meitani M;nail şi Romanescu ca 
tru cât nu se avusese QT1,Jă să se· c' ţ' e' VICt;:prt'şe .111 ,1. 

1 Decernvl'ie 1921 

de 6()-80 lei şi masarul Eberlein care avuse il 
fabricA. mobiliar în valoare 60 - 80 mii lei ~i illti 
alţi 3 măsari. 

Ieri la ameazi s'a făcut anchetil. pentru COij. 

stalarea cauzei focului, Focul distrugând Cu repe. 
ziune Intreg edificiu! fabrice;, cauza nu s'a PUl,: 
constata pozitiv. Se băIluÎe~te însă că focul a 105' P 

pus. Această bănuiali:l. o ÎntAreste declaraţia omul:: Z 

de control al fabricei, care a ~onstatat tn pres~~~ 
incendiului că toate cuptoarele au fost slânse 3;1 

că din aceste n'a putut proveni focul. De altă par:; i 

uşa atelierului era deschisl\, pe unde oricine ,'o I 

" putut strecura noaptea, in interiornl fabricei, 

.A. ...- .. ---., 
Pentru cele 30 de eleve fără C 

cărti si fără haine. , , 
Puhlicam în ordinea în care am ' 

primit: d. T, Yucule~cu JOO; d, I. Fi, ~ 
limon 200; Banca UomâneuHcă 10011 b 

. ~ 

lei. nun baronult lIol'teusu Am'el Po~ 
2• 1 . P El el, i~ 

~-·--.~-~·~_~~.~.~~_~.~~~.~~.~~.~~w~_1 
C 

Un comunicat al baroului de T 

presă ukrainian. 
dezavueze în mod puhlic, clecl1.lI'aţiile ba- I D, Bogdan Duică c:tei?-te o declaraţie din 
l'ourilor ul'c1olene ca nu vor respecta, partea partidului ţărănesc prin care acesta hotă- Biroul de presă ukraitlilltl t a transmis rel:· J 

legea ol'ganîzarii cOl'pudlo!' de avocaţi. reşte ~ă. ia parte la lucrările Senatului. matul unui editorial din • Ucrainska Trihuna. ca:e , 

C Şedi!1t~ a fost ridicată la ora 16 şi JU-u toate aceste cauze, cu toate 11- se ocupă cu l'<tporturile Între ruşi 9.Î ukrainieni: I 
miHate. ' 

ceste motive, se vor ga:;i. totuşi destui > Ukrainienii urmăresc cu atenţiune evolu!;~ o 
ardeleni, cari convinşi de al'gumentaT'ea I .. .-..... ........- - _ ...... -. narea partidelor ruseşti, socotind efi, o pace PI~' 

liberală şi de cuvintele dlni Brfttianu sa d t b' · d b' manenlă in Europa orienr.alll depinde tI ce! mI: :: 
reproşeze conduceJ'ei pa.rtidului naţional, I Ar erea a rlcel e mo lle inalt ~rad de .modul de a trăi. a acestor d~~i· 
că a facut acordul impoHibil din cauza! Stefan Czeiler. I popoare vecine. 
unor pretenţii ce llU cadmu cu impor-! I Dar partidele ruge~ti nu fac cea mai mi:! 1 

tanţa ren.la a partidului transilvanean. '1 In noaptea de Marţi spre Mereu", cuciHeva . sforţare pentru a Intelege che,tiunea ukrairtjt\n~:! I 
In con::leCînţă, scopul va fi fost a- : miHutc dupi orele 4, la fabrica de mobile Stefan care ignorantii o ~umesc ,jnsurecţiunea uh,:, ,i 

juns, întru cât declal'uţiile dlni Briithwu, I Czeiler din strada Teodor Ceolltea, s'a declarat un niană., ' 

la congl'esul dela Bucureşti, nu au 3,\'ut I iucenlliu, ce ameninţa să se întindă asupra întregei Mişcarea ulrainiană. nu este privită cu 0(: I 
alt scop, de cât să dea o UOUt'\. lovitura I imprejurimi. ~ I buni nici de ziarele ruseşti. Ele anunţ/t lichidarii! 

pal'tl'du1 Ul' n",ţl'onal ronlaA u, Care a illţ,ele.;;; l' Lumina puternică a thcă.rilor ce se revarsa TTk . . î t' f' 1 fi' 1 ... '" I l) ramei, n ormat cum o ac ŞI sun~e e o CiOC': . 

S'" '" 1 1 în 1" I .. '" 1 in întunericul nopt,ii produse adevărată panică b I '. . 
(II • ..,e aue e OC 111 unm Ca. ~ va Uft i o şevlce ~I tratează mIşcarea ukrainiană numinc.) 1 

la remorcă într'eg partidul liberal". 1 iulre locuitorii edificiilor din împrejurime, treziţi ,aventura lui Petliura' , Ziarele ukrainiclle a!r~:; 
brusc din somn, atenţia ruşi lor, că mişcarea ukrainiană n'are el· 

- v. I Multumită iuţelei cu care pompierii au grăbit scop de cât o ade\'ărată liberare a pOpol. 1 

Un autograf al Reginei Maria. Ia fata locului şi mUllcei depuse de aceştia, a re lor. 

• • pţ- 4"""" .... 

M. S. Regina a tl'imis U1'mătorul 
togl'af românilor din America: 

Din îndepărtat a D-voastră patrie 
trimite Regina Tal'ei aceste cuvinte: 

Inima mea să îndreaptA întotdeauna 
în duioasă amintire spre toti fiii Tărei 
mele care toţi îmi sunt di'agi şi 'sunt 
mândl'ă de aeei care într' o ţal'a străina 
depun mUllca lor pentru clădirea statului 
nostru. 

De va veni Regina în America veţi 
fi printre cei diutâi pe ca.re va dori sa- i 
vaza. ][urÎlL. 

Ciaiul Doamnelor Române pentru 
copiii săraci. 

Se adllce la CIUt08tillhr Cir Dwninedi 11 De
cemm'ie 1921 om 5 d~ptt' amiază Va ave:, loc În 
sala de sus a hotelului "Cl'ucea Albă" un ClalU 

1W1JWt de dan.~ al âimi folos este degtinat soc. 
Reuniunea F'em. f{vmtÎne ~11: Soc, Doamnelo1' Ro
mâne Jlcntm ajut01'a1'ea copiilor siî1"aci de s/'wbli
torile Cdiciunului. 

reuşit ca focul să fie izolat, la edificiul fabricei, 
şi să se salveze edificiile din împrejurime de abia 
la câţiva metri dela fabrică, In atentiunea tinerimei din , 

scoalele secundare. • 

Centrala pompierilor a fost înctlno~tiinţată. de
spre incendiu la orele + ~i 16 millute şi la + şi 
20 pompierii în frunte c~ comandantul lor d. Mi-
hailovici, au fost la locul incendiului luând mă.su- ,American School Citizenship Langue< t . 

rile pentru izolarea şi 5tângerea focului, nunţă Ull concurs, între )studenţii şcolilor oD;· 

Focul izbucnise cu violenţă şi s'a răspil.ndit ~ mal:. (eclli\'alând. cu Seminarul .Pedag?gic r~:, 
reped~, ~şa ~ă la sos~r8a pompie.ril~r era. deja In ~ \'erslta~ ,dela nOI) asupra st1b.~e~tulul :Ro~., 
f1acăn ŞI etajul al dodea al fabncel. Fdlficiul J~U educaţ.el în promovarea înţelegerII mternat,lOna!, 

mai putea să fie salvat cu materialul valoros ce I şi între .elevii din ultimul an al şcolilor secundarii I 

era în el. ! (elevii de liceu intre 13 şi 18 ani), asupra sub:I:' 

Pompierii au reuşit însă să împedece întinderea ,t tului: ,Temeliile esenţiale ale lumii care ar lUt;' 

focului asupra celor Irei clădiri din jurul fabricei împreună. (adt'că deosehitele naţiuni). Cele ,r.; 

in cari deasemenea erau maşini şi material valoros. bune trei lucrări din toată. lumea vor fi prem1î:!, 
Deasemenea a reuşit ca s-;hillteile sli. nu cu 75, 50 şi 25 de ~olari. Lucrările romârr:': 

prod ucă aprinderea coperiselor edificiilor locuite mise tri mit mie, care am aceasta însărcinare: t! 

şi cari se află la o di~ta~1ă de 50-60 metri d~ nu trebue SII aiM mai mult decât 5000 de curi~~: 
fabrică. Termenul ultim el, iu Iunie 1922, Eu aleg (tI: 

Incendiul a didrus lotal edificiul propriu al mai bune trei de fiecare, le fac a fi traduse J 

fabricei, cu intreg materia:ul ce se afia în el. englezeşte şi le trimet biroului american. 
Pa g 1; ba f'e ut că la un milion lei. AfaJl\ de pro- Rog toate ziarele si\ reprotlucă înştiinţare! 
prietarul fabricei Stefan Czeiler, au fost păgubit. '" N. Iorga 
încă. fostul căpitan de poliţie Grumaz în valoar~ 

~---~~------------~.-------------------------------------------------------------~----~------------------------------~-IJ-h. ftorgbA~D AI-DAr :~~:Zjl~!l~~I)altoane blnse neO'li(fesicostullle Str.EniiIlescn~r:~ a ,u " ""''' " tru dame " 6 b ' Edificul CafeueS.' ________________ -.;;:= ___________________ Clasă separată de mHsurat •••••••••• Telefon 530. Cornul Vâuăt{l!1l]:' 
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_ Comisia de judecată a speculatorilor de pc 
:p,. 'ingl' t.nbunalul Arad, 8. condamnat ieri pe 7 
llc: brut;;ri, la 200-~OO lei ameiHIă, dovediudu-se că 

~'au atlşat preţunle b localul lor) conform dispo-

U:'l ;itliior în vigc~re. . 
, Comisia a mai judecat la Q mie Iei amentiă 

~arl re proprietarul restaurantului Po.rţan pentru ,că a 
!>! ~al1dut şuncă pe un preţ mal urcat de cat crl 
alt! ,Jmis. 
\';. Comisia s'a mai ocupat ieri şi cu cauza mil-

,elarilor, contra cărora ~'a făcut reclamaţie, că ,au 
'us în vttnzare carne pe un preţ de speculă.. Ce

..... ~isil\ a 0rdonat în aCtastă cauză să se facă o a[l-

cbetă pentru dov~direa. faptului reclamat. 

ă _ Subprefectul judeţu:ui, d. E. Beleş impre-
"oă cu d. in!>pector Ileana şi Bartos, şeful oficiu
~ui de poJuri şi şo~ele, au făcut alaităil'ri inspec
'ia ~ost"tei ~~ad-Chişiueu ş.i a p~Jului ,de fer. COlt

\!mit la ChHllneu peste Cnşul-alb. S a constatat 
;i şoseaua ~ceasta cale principală de comunicaţie 
t~tre Arad şi Oradea-Mare, e ţinuta in ordine; 
!easemenea podul de fer a fost construit de antre
'renor conform planului aprobat. S'a luat in pro~ 
',et În viitorul apropiat cilindrarea şoselei Arad
:bişineu. 

- M. S. Re)rele, după cum se ştie, a bine· 
[oit si dăr'liasră cu pnlejul Că.;ătoriilor Regale a 
t A. L. L.~ Principelui Moştenitor şi Principesa 
Eisaveta, suma de 300 mii lei spre a fi împărţit' 

,urne de trei mii lei fiicelor celor morţi sub 
mne sau deveniţi illvalizi în războiul naţional, d,in 
iutreagă tara şi cari au Incheiat căsătorie în cursul 
,nului 1921. Din judetul Arad au lnaintat pentru 
Jilfinerea darului R ... gal 14 per('chi de că<;ătoriţi. 

Prefectura judeţului a Yl1aintat ieri petiţiile 
iCestor căsătoriţi st'cretariatului r:omiktului de ad
~ini"trare a • Fond ului Reginei •• 

-- Direct;ul1ea Ci'tilor Ferate Unite Arad şi 
C!nad face cunoscut pentru orientarea furnizorilur 
. a publicului, că din 25 Decemvrie a. c. ta OWe 

Unite Arad si Cen"d se vor socoti taxele 
le locaţie în vjgoa~e la C. F. R. 

- La Clui sta infiinţat o comisie, care va 
!lpta împotriva alc"holului. Din corllisie face parte 
r'prez!'lltanţii tuturor autorităţilor, a negustorilor 
II populaţiei din Cluj. 

- La t!lrgurile si"tptămânale din Bistrita 
:.'a observat o noul scădere a preţul~i 

• Petit Parisien» scrie că guvernul din 
vrea să strângă averile ţarutui din statele 
a căror valoare 10tală s'ar urca la 1800 

e ruble în aur. Guvernul sovietic presupune 
'a în Lpndra s'ar alta depozite de aur de 300, In 

. "lIis de 116 iar În Stockholm de 13 milioane. 

- Din Roma se anunţă că colonelul Cezo.
!eseu, ataşatul militar al Legaţiunei Tomâne ia 
Rama, s'a sinucis la domiciliul săn, trăgându-~i un 
;~c de revolver tn cap. 

Transportat in -stare muribundă la spital, 
. :aloneJul Cezărescu a Incetat din viaţă peste puţin 

imp. 
J)ânsu! nu a lăsat nici o scrisoare. Cauzele 

,buciderei nu se cunosc, 

- Gazette de Prague to ultimul său număr 
:e aduce ştirea că guvernul cehoslovac a negoei
:1 şi obtinut pe piaţa americană un imprumut de 
'Jum, miliarde coroane cehoslovace. Cehii din 
~iatele Unite vor participa alături de instituţiile 
':~anciare americane la acoperil ea imprumutuiui 
'cesla. 

Tratativele tn numt'le Cehoslovaciei au fost 
':Jnduse de d. Vopicka, cunoscutul fost ministru 
îl Statelor unite la Bucureşti timp de mulţi ani şi 
tlre efa de originlt cehoslovacă. 

" - Un radio din Praga anunţă el d. Bene~l 
:l.lJstrul de externe cehoslovac, a trimis o tele
~altl de felicitare dlui Take Ionescu, exprimân. 
:~-şi satisfacţia pentru acţiunea comună contra 
~lbsburgilor, actiune încoronată de succes, 
~tărind astfel pri'eteuia României cu Cehoslo-

GAZETA AR:~J)nLTTI 

- D. nnjor Cernat a comunicat că proce~ul 
arestaţilor dela V ăcăreşfi şi a atntatorilor dela 
Senat va i!1cepe 1;1 12 Decemvrie. 

- Se anul1ţ[~ din A Iba lu!ia slptămâna a
ceasta vor incepe desbaterile procesnll1i asasinilor 
lui 1. Sima, directorul băflcel • Izvorul.. A Il torii 
principali lH.~agi totuL dar unul din corr:plici a fl
(ut mănurisiri compler.te. 

După. aceste mil.rtul'isiri asasinarea s'a făcut în 
modul următor: _ 

Prie) şdul baudei, in complicitate cu S Toth 
sen:itorul ballcei, a plătit 2 ţigani cu câte 1500 lei 
spre a sta de pnă. Uliul rlintre criminali s'a po
stat la uŞl servi lOcului Rmsu spre a împiedeca ie
şirea acestuia 

Când la orele 2 noaptea Si ma s' d fntors a
casă, gă,iud poarta tnchi~l de crimiuali, Toth ii 
deschide; apoi il ia de braţ ,i-I duce în bancă 
unde aşteaptă Prie, r.are smulgându i ponmonenl 
îi dădu lovituri cu securea şi pible tl1 cap. Odată. 
doborât, îi :;ucesc gâtuI. 

- Gu venlul cehoslovac a fă.l~ut uni versi tăţi, 
din Paris Utl dar de un milion de franci în memo
ria profesorului Emest Danis pe care naţiunea 
cehoslovacă. îl consideră ca pe unul din fond:lIori 
independentei sale. 

- Ambele camere ale congresului american 
au fost "brogate pe un termen nehotărât. 

- Vaporul ~erman • Erost Hu~o Stinnes c fă.
când prima sa că ăturie spre Buenos ,l\ires s'a 
lovit din cauza cetei pe râul Elba, cu vaporul 
molor .Haveland. care se reÎntorcea din New-York. 
IStinnes~ din <fI cărui echipagiu doi oameni au 
fost ucişi şi 5 răniţi a fost tra<; la ţărm pe cânJ 
Havet1and a plecat înainte spre Hamburg. Au mai 
avut loc şi alte colisiuni pe Eiba Lle jos. 

- ConsiEul de miniştri, printrtun jurnal al 
său, a fixat noui taxe vamale pentru următoarele 
articole; imitaţii!e de baga, fildeş, sidef şi ori ce 
scoici vor fi tax;;te ca cde veritabile, adiel 200 
lt'i la kgr.; pentru ţesăturile de lână şi jumătate 
lână amestecate până la6 la sută cu ml1tasă purli. 
sau artificială, nu se lnai face redUCMca de 70 la 
sută, din taxa vamală: extractele de taninuri v(}r fi 
!axatele îlltreit ca până acum, ,adică. 450 lei la kgg. 

M. S'a Regina a împărţit In săptămâna 
trccutfi cadouri la peste 150 văduve, bă.trfl'li, copii 
săraci ~i orfani, din cele 9 comune ale Branului. 

Valoarea fiecărui cailou este de aproape 300 
Iei. Astfel suma totală a darurilor făcute de Regina 
se urcă la 45 mii lei. 

- 'Un număr mare de ofiţeri superiori din 
armată turC[1 au părăsit serviciile lor pentru a 
trece in armata kemalistă. Cooperaţiunea guver
nului din Constantinopol CII guvernul din Angora 
se confirmă oin ce în ce mai mult. 

~ La 1\ew-York au sosit alte transporturi 
germane de aurt de câte 100000 dolari. Dela 1 
Septemvrie firmele din New-'{orle an pl'imit în 
total aur german in valoare de 1 milion dolari. 

- Ministerul de industrie şi comerţ face 
cunoscut dt numai până la 15 Decemvrie 1921 
se primesc cereri de intervenţie in Ungaria pentru 
executarea contractelor (comenzi; etc.) dinainte 
de Tăzboi şi cari urmeazi\. a fi recunoscute ca 
fiind de interes general. conform prevederilor tra
tatului dela Trianon. După. această dală listele 
fiind incheiate, nu se mai rezolvă nici o cerere. 

Cererile se adresea7.ă direcţiei generale a 
industriei, oficiul de studii. 

.- S'a dispus ca impozitul pe cheltuelile 
somptuare să se perceapă la pretul de vânzare 
al cOllfecţiunilor de orice fel şi nu la preţul de 
cost al materialelor În!rebuinţate pentru confec
ţionare. 

- DumÎnecă a avut la Ploieşti un mare con
gres ai funcţionarilor publici di Il întreaga taril.. 
Preşedinte al congresului a fost proclamat d. 
Schina. Oratorii s'au declarat toti pentru statul u
nic propus de vniunea funcţ,ionarilor. 

- Cercurile guvernamentale cehoslovace pun 
speranţ,e în Intrevederea prpşedinteloi repn blieei 
austriace, Hll,lnisch cu pre,edintele Masaryk la 
Lany ia ziua de 1 Decemvrie. . 

Cu ac~astil, oca,,-ie Beue~ se va întâlni cu 
cancelarul Jcheber pentru a negocia chestiunei de 
interes Comun ambelor republiei. 

- D. general Răşcanu mlmstru de război a 
d-;corat cu BMbăţ,ie şi CreJinţâ şi avansat la ran
gul de sergent pe Alexandru HeringeJ. împuşcat de 
atentatorul GoiJstein I-s'au dat deasemenea 5000 
de lei ce s'au adunat pri[1 colecte. 

La Târgu'-!\Iurlş se fac mari pregătiri 
pentru primirea Familiei Regale, care va avea loc 
Duminecă. Vor vizita oraşul M. S. Sa R~gilla şi 
Princip~le Carul, însoţiţi d~ duii miniştrii Oct. 
Goga, Groza şi M ihali_ 

-- Reprezentanţii celor 9 puteri Ia conferinţa 
dela Washington. au adoptat o hotărâre pentru a
band dlure,t privile;;iului de a mai avea adminis
tratii postale in China cu începere dela 1 Ianuarie 
1923. Japonia a făcut rezerve a5upra datei. 

- I Le Figaro. publică o listă. de mâncare a 
unui restaurant de ci. II-a din Moscova, care a 
fost adusă de UII comerciant nu de mult sosit de 
acolo. Lista conţine următo:.rele mâncări şi băuturi, 
cu preţurile lor. 

Un aperetiv 50 mii ruble; cosliţe de purcel 
120 mii ruble; friptură d~ pui 450 mii ruble; Un 
sfert de raţă. 200 mii ruhle; o sti ci' cu şimpanle 
900 mii ruble ; o cafea neagră 20 mii ruble; o 
tortă. (pentru 4 persoane) 200 mii ruble. 

Cu toate aces(e;t - declară comerciantul 
rar se îutâmpllL să. se gă.suască un loc liber în 
ace~t re < taurant. 

,.-... 
Mesagiul cere : "solidaritate". 

Mesagiul Regal, ce atinge atâtea chestii im~ 
portante, ocupfindu-se în primul râ.nd cu legile ce 
trebucsc să se voteze îşi exprimă dorinta ca şe
dinţele parlamentului să intrunească în sânul lor 
pe i oţi membrii parlamentului, făIă deosebire de 
partid politic. 

Din acea!;tă. dorinţă exprimată a Mesagiului 
Regal, rees două lucruri ~i anume: tntâi, un !len
timent 16gitim de tristeţe faţă de faptul că. o· 
parte a opo,,-iţiei nu inţelege să-şi exercite manda
tul, indepliuindu şi astfel datoria; în al doilea rând 
reese constatarea că nici o datfl. nu ~"a simţit mai 
multii. uevoe de solidaritate intre toţi factorii auto
rizaţi, ca tu momentele de astăzi când fie C.\Te 

om politic are în faţa sa o naţiune mare '1i puter
nică ce fşi aşteaptlt legile conform cărora să fie 
condusă-. 

Faţă de apelu! Regal. Ia înfrăţire şi solidari. 
tate, credem că. nu se va putea ridica nici un mo
tiv şi niai o protestare, fără ca naţiunea întreagă. 
să nu vadă în proteslările eventuale, ca ~i îlltr'uu 
eventual refuz, decizia vinovati a unor veşnici ne
mulţumiţi, de a se pune deaourmezişul intereselor 
naţionale. 

Vocea Regală clamează: ~ U ilire şi solidaritate! c 

Ţara întreagă. ascultă aceste cuvintet afară de do
ritorîi d,' putere şi de oamenii impopulari, suspi
nând după bucuriile popularităţei. 

Nici o dată vre un apel la solidaritate nu a 
sunat mai energic şi mai hotărât. Frumuseţea mo
rală şi înalt celăţenească a apelului, ar trebui să 
ne mişte .pe toţi, ~i pătrunzându-lle ca o mireasmă 
sfântăl să, ne dea tăria de a ne ridica la înăl
ţimea solemni a mO:l1entu!ui. 

Greşeli au putut să se facă şi îneăpă.ţânări 
au putut sit existe . 

A continua să. fii Incăpăţiinat insă când Su
veranul ţărei te chiamll, la mUlleă şi la. solidaritate 
~i când primul ministru repetă apelnl Suveranului, 
este fără îndoială, urât şi hidos moraliceşte şi 
marile pături sociale vor şti să.-~i dea ver
dictul lor. 

'l'ărănistii au inţeles acest lucru ŞI s'au 
asociat la opera de înălţ,are a natiunei. 

Liberalii conduşi însă de d. Ferechyde, pe 
cât de bătrân pe atuta de intunecat şi regiona
hş(ii din partidul ardelean, momiţi de separatismul 
dlui Vaida, stau singuri izolaţi. ca nişte streini, 
fără. să vadă lecţia de naţiouahsm, ce le-o dau 
minorităţile sase, prin asociarea lor la opera par· 
lamentară.. 

Ne doare să ară.tăm adevărul acesta, dar o 
putere de noîavins ne indeamnă să pl.lnem In lu
miIlă. ori ce fel de .adev[~r, de oare ce numai pe 
această cale se pot vindeca bubele morale şi se 
pot deştepta carac!erele îndoelnice, la muncă. ro
mânească. şi plină. de roade şi folos. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. "lCla. I 
~~,------------------------------------~----------------------~------------------~-----------------------------------------Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad ~~s;a-vi8 c~r~;:n~s~~ 
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CINEMATOGRAFE. 
lndi'irr'ît la mlinlistire, dramă. in 4 acte, In 

"Apollo", În 1 Decemvrie. Mnlţi, foarte mulţi 
sunt aceia, cari şi-au greşit cariera, cari n'au 
ştiut,. când, cui să zică nda" s~u "ba". Răsplata? l 
Napol, acolo onde nu este VIaţa, nu este spe- i 

rantă, ci renunţare la toate plăcerile false ale 
vieţii. Acesr,A a.devlruri ni-se relieteazâ In piesa 
act>asta, ca un in vă.ţ,ământ, el bine să. ne gândi'm, 
de eate ori ne pregă.tim să facem ceva. 

• 
Som-te(, e st(lpillHl, dramă. in 4: acte, în "Urania", 

în 3U Noemvrie şi 1 Decemvrie. E veche cearta, 
că. cal'e, omul e stăpîm pe soarlea ,;R ori soartea 
e stăpâna omului. Piesa aceasta. ne dovedeşte fn 
fllpte, că nu noi stăpânim lumea, ei ea pe noi. 
Fatalitatea, predestinaţiullea timpurilor vecbi şi 
adevă.rul ştiillvei moderne că. toată. acţiunea ome· 
nimei este un curs neindnrat al uaturoi În uni· 
vers şi in noi, se manifestă în piesa aceasta fru
moasă.. 

T t 1, APOLLO -.-,11 Teatrul URANIA. ea ru . • ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
In 1 Decemvrie 

Joi 

Indărăt la mănăstire 
Dramă socială în 5 acte. 

ln 1 Decemvrie 
Joi 

Film Pathe! 
După piesa lui Paul Ber. 

vieux pentru film de 
JeQ Kemm. 

Soartea e stăpână 
In luI . . 1 AJd Dramă in 4 acte. ro prmclpa: or . 

B 
__ II Prim actor: Hennrl 

ern. .- . .. Krau8z. 
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Filiala Chisineu , 
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<>000<>000<>000000000 

C1ump.--I-?ll preţ urcat, piele. de jdier, 
U 1 e pur e, vnlpe ŞI tOlfelul 

de piei de Al S 1.:· eltter animale .1... e.& ' 
Piaţa Plevnel N o. 5. 

Erlificinl sinagogiei colţ, piaţ,a Pe~telni, ;')71 
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In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumplra ieftin în depozitul de mohile Wiegen
fald, Arad, Str, Eminescu (Deak Ferenc) Nr. 40 

~ F 

MICA PUBLICIT ATE: Levai şi Szigeti 
Tot Rolul de jucării ~i vaze japoneze 

cu cele. mai mari preţuri Înahlte de 
crăciun cumpără Salon Arttstlque Bu
lellardul Regina l\larla Nr. 21. 516 

407 
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Căţă.i rasă "lup" de vândut la farma. lui Ioan 
Iosth din Tornea. 540 

Doi băieţi, ucenici, caută cvar~il'. Oterte la 
Agenţia de Publicitate Wallinger. 572 
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cate, .,arbuni În bueăt prima calitate 

In Arad transport la domiciliu. 566 ... _~-_.~_._------

Preţuri ieftine. 

& • a-" = 
Ludovic Losonczy Arad 
Giuvaergiu 81 Ceasornic ar .• Plata Avram Iancu Ho. 1. 

I Mare asortiment de verlghete de logodnă, oroloaqe de 
buzunar al de perete argintarII. Cumpliri\. aur pentru un 
4,52 preluri urcate. 
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Magazia centrală de lemne de foc, Calea. Radnei No. 4 . 

........................... . (vis~a-\'is de halta trenului electrkl. Rogiim cu coman-
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Î haine birbilteşt1 şi pentru copii ~ 
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• SZANTQ si COMLOS ARAD,· 
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• a _ ............ LU • 
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fa.brică berA de prima calitate, - ea· 
litate de Piisen şi Miioch,-», din cel 
mai bun material. Depo~ît principa.l: 
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Vânzare mare de Crăciun 
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trn haine bă.rbl'tte~li ._. ___ Fabrica.t 
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ton rle dame ___ ___ " ___ _ 
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Paltou, şal şi bonE'tă. ___ _ ____ _ 
Şal ;;;i bonetă, tricotaj, pet, tru dame 
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1.J.0 em. .•• ___ .• _ __ _ 
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85 
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1!:J5 
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[J __ o 169 ! 
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II ~, It 

It 20 " 
Barchende şi flanele tn culori 
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" 
20 

" 11 
i4 • 

" " . 20 '1 ~ ~ 
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" ~ 
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