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n, 

Guvernul si diri cu cel mult două etaje, Pentru dnii abonati. 
doctori îngroziţi in . faţa info- \ , , 

JR., 
JiiIOI' ce apa.r cu nouHe des- Azi 23 Dec~nn'rle se im-"Partidul ardelenilor". coperil'i ale ştiinţei, toţi bă,eţii plinesc şease luni de la 3-

nariior din vechiul regat, află- aceştia de ispravă luaţi de la pariţia ziarlllui nostru. In situat,ia jalnică tn cal'e 
. se aflA azi guvernul şi tu mij

locul hilal'ităţei generale tre
~ zita. de modul cum s'a făcut 

alcatuirea cabinetului, ~ o sin
I gura. nădejde mai rămânea 
• dlui Tache Ionescu şi anume 

aceea că odată şi odată, va 
,S reuşi să-şi atragă buna vo

• inţa PUl,tidului ~ationaJ 1'0-
" . man, 
, , In acest scop, imediat ce 

il vA.zut că naţiuriea Incepe 
, '; sa-şi potoleascA. l'âsul ce o 
I , apucase In urma formărei ca
! t hinetului, tn condiţiile cunos
, I cute, d. Tache Ionescu a ln
I , ceput sa. caute sa atragă de 
I partea 8a pe membrii Parti~ 

dului Naţional român. 

S'a părut dlui Tache Io
nescu cum Că cel mai neme
rit mijloc; în atingerea planu

l). lui situ era sit cum pere con
~tiinţe să mângiie vanităţi, să 
deştepte cupidităţi şi apetituri 
de rnăt'Îl'e şi să al'Ulice tn cir
culaţie uu stoc cOllsiderabi 
de promisiuni, unele mai 

. extrava.gante de cât cele-
lalte. 

• D. Ionescu a promis tot, 

il' ceea ce nu era permis . şi 
ceea ce constituia o ade
yarată nedemnitate, sa pro
mita cineva, tIe oare ce este 
nedemn sa promiţi lucruri ce 
l~vesc in interesele naţio1l8)e 
ŞI aceasta împins exclusiv de 

le intenţia ruşinoasă de a face 
si!, dureze o stare lucruri ca 
cea de azi, când ţara are un 

. cabinet de operetă şi o con
ducer'e lipsită de ori ce serio
zitate. 

Aşa de exemplu pl'imul 
Dl~ ministru al titrei, pentru a 
Iane atrage de parteLl. sa pe al'de
:in~ leoi, 11 promis între altele 

:.: Partidului Naţional român, 
Cinci locuri in minister, inde· 
pendenţa administrativă a Ar
dealului şi inlocuit'ea funcţio-

tod astăzi tn Ardeal. vetrele lor de diplomaţia dlui Acest zhlr Il llllărnt in-
Aceea ce a promis d, Tache Ionescu~ tremură cu tr'tm mOlileut, când iDee

Tache Ionescu, este după cum toţii, la gândul că maiuc nu tase" singurul Or~tln . de 
se vede o adevărată crimă, vor mai putea scoate capul pre~ă românesc ce exista 
de oare ce dsa a declarat Că tn lume, fMa a dnce cu ei, in judetul Ara<l, de unde 
e dispus să permită lntl'ona- măreaţă În jurul fl'llllţei, o rezultă că mrlt "Gazetl' 
rea anarhiei iu Al'deal şi să admit'abiIă coroanA de ridicol. Aradului" Românimea ar 
Jase Ardealul În situaţi unea Iată aceea ce este in rell- fi trebuit "'R se mAr'glllea
dureroasă de a 8e vedea Jip- litate, d. Taehe Ionescu: un s~a la lectura ziarelor ma-
~it de experienţa elementelor distrugătOl' de căminuri şi fe- ghiure. , 
din vechiul regat venite să ricil'i caznice, un i\Iefisto in ne şi, ascultând de in
lumineze pe fl'a tii lor desor- decrepitudine, ducânu în iadul (lemnurile ce ne \'enea .. , 
ganizaţi timp de atâta vreme l'idicolului" ~câţi-va. Fauşti, de am facut un \ ZhLl"~ româ-
de urgl'a, ungul'easctl - nese acolo ulllle ·nu era 

a. provincie, doctori,. avocaţi şi U 

Spre cinstea Partidului Na- negustori, cad al' fi putut trai nici unul, totuşi trebue să 
ţional, d. Maniu preşedintele modest şi bine In s[tnul fa-mi. mărturhdm cA laceastă ac· 
partidului, a. respins categoric liilor lor. ţiune nu a ro~t inţeleasă 
propunerile ce i se faceau şi! ellm ar fi trebuit. 
a declarat şefului guvernului Partidul Naţional l'omân t a Dupa. şease luni de zile, 
că ardelenii nu Inţeleg să lu- dat guvernul ni o lovitură de- avem 8ute de a.bonatl; ~ad 
creze de cât cu un guvern cisivă şi tl'ebue să aşteptăm IIU au trimis incă nici O 

acuma loviturile ce VOI' mai 1 centimă din suma cuveniti. parlamentar, care, dupa ce al' 
. veni. pentru ahon"meJlt. trece legile esenţiale, ar di- .. 

solva Camerele şi ar proceda. __ -_________ Se intelege Că un ziar 
la consultarea voinţei naţiunei, ". _.. .'- _ •• - .-- - i .'OIiul11esC, neajatat de ro-
prin noui alegeri generale. Oemisiunea prefectilor I nlâul şi eit .. abonameutele 

, • Ileaebitate IIU poate sa tră-
In consecinţă, procedând . + ă d " f AII Direct;iunea Partidului Po- lase e cat ăcau( ce e astfel, Partidul Naţional roma.n viI i 

, parului de acord cu maiorită- mt\. gre e sacrific i. a avut meritul să exprime in- ~ 1 
dignal'ea 8a faţa de UD guvern ţile parlamentare a hotal'ât ca n consecinţă J"ugam pe 

toţi prefecţii din vechiul regat duil abonaţi, {~llri nu şi-au 
făcut prin fraudă şi prin SUl'- I 't tit J să-şi prezinte demisiunile, nou- ue 11 a 8domunen e e Să prindere, faţă de un guvern fAt d t 

1 . d lui guvern. pentru prefecţii din aCa aceas a. e urgellă, 
nepal' amentar ŞI condamnat e . t I +t" d 1 1 d i teritoriile alipite se va decide r ml.an sume e a. a 1Il-
naţiune, . I t t' I 1 I 

Votul acesta de blam dat de acord cli organizaţiile 10- 11 S rU~H" z aru u , 
guvernului de Partidul Naţio- cale. 
nal român e formidabil de Deasemenea este Iăsata. la 
oare ce, el l'eprezintă, tiu vo- latitudinea organizaţiilor locale 
inţa câtorva oameni politici. demisiunea membrilor din co
ci pe aceea a Ardealului tu- misiunile interimare. 
treg, a marilor mase populare Până alaltaieri la amiazÎ au 
ardelene, scârbite de o poli- sosit la ministerul de interne 
tieă desmăţată şi lipsitA de demisiunile prefecţilor din Ul'

ori ce bună credinţă şi de ori mătoarele judeţe: rrutova, Ilfov, 
ce ideal. Dolj, GOl'j. BUZău, Botoşani, 

Această ruşine făcut a. gu· Neamţu, DOl'ohoi, laşi, Vlaşca, 
vernului cum şi desaprobal'ea Brăila, Râmnicu-Sărat, Bihor, 
ţal'ei faţa de noul cabinet, a l1'agăraş. 
produs o impresie penibilă In Deasemenea au demisionat 
rândurile miniştrilor. Comisiunileintel'imare din Bucu-

Oamenii aceştia cum se reşti, Iaşi' şi Bârlad. 
cade, avocaţi de valoare mo
destă, ingineri blajini de clă-

Chestiunea financiară În 
Consiliul de ministri. , 

ln şedinţa ţinutl Marţi seara la 
Ministerul finanţei, Consiliul de' 
miniştri a discutat chestiunea finan
ciari!.. Discuţia a fost foarte agitată 
unii fiind pentru revizuire, alţii con
tra revizuirii, ace~tia din urmă ară
tând ci!. p!lI.ţile publice reclamă ne
cesităţi urgente de numărar. 

Despre cele discutate tn acest 
Consiliu de mini~tri s'a dat următo
rul comunicat: 

c Continuând examinarea întregei 

"
egis,aţiuni financiare Consiliu! s'a o

cupat cu chestiunea lucrărilor fi!.cute 
de comisiunile de evaluare. 

c - , 
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Luâncl cunoştinţă de faptul că In 
multe părţi comisiunile da evaluare 
au trecut peste instrucţiunile date de 
Ministerul de finanţe prin cin:ulările 
sale, s'a hotărât ca Ministerul Ră dea 
o noua circulară prin care să se in
vite comisiunile a reveni la normele 
de evaluare fixate prin circulările 
anteriuare ~i să însărcineze pe deIe· 
gatul fiscului să facă apel împotriva 
evaluărilor ridicate. 

Consiliul a rezolvat in urmă lucră
rile curente.' 

Numiri. 

Din cercurile Consiliului de mi
Ili~tri ~'a dat ca sigure urmlitoarele 
numiri: 

Andrei Ionescu avocat In postul 
de prefect al judeţului Ilfov; V, Me
tataxa secretar general la Muncă; 
P. Bogdan prefect de Iaşi; dr. Me· 
zincescu direct 'r g-ene-ral al servIcIu
lui sanit~r; T. L Ienibace prefect de 
Putna .. 

După illformat,ia ziarului Lupta 
guvernator al Băncii Naţiunale va ti 
numit d. C. lIiotu, ministrul ţă.rci la 
Praga. 

.,..,. ... 

Serată culturală ger
mână În Palatul cultural. 

Presa 
-Patria. scrie: 
Şi mai Înlâi a\'em de observat că 

in noul guvern figureazA o seamli. de 
oameni, cari până. acum n'au dat 
examen [n faţa opiniei publice de 
competenta lor politică. sau tech

ni că.. 
N'J suntem de prejudecata că pos

tul de ministru este rezervat numai 
celor cari dau interwievuri şi-~i pub
lică fotografiile prin jurnale sau s~ 

aleg deputaţi. Dar pe Iâ.ngii. cei pe 
care·i cunoaştem şi a căror compe
tenţă. o putem aprecia, fie negativ 
fie afirmativ, cei necunoscuţi sunt 
primiţi cu o rezervă in aşteptarea 

valorificării lor. 

Iata pentru ce ~i faţă de noul ca
binet ne impunem rezenr~, din Care 
vom ieşi într'un fel sau altul, după 

modul cum va actiona. 
Dar plltd. în momentul când Iloul 

cabinet, în urma desfăşurat ii unei 
munci ne va da posibiiitatea ~â.-l a
preciem pe depjin, trebue să consta
tăm că îi lipsi!sC acei oameni de ex-

Societatea germână din Arad va I perienţă de care s'a vorbit tn preziua 
prezenta publicului oraşului Arad pe formării cabinetului. ~i anume ti lip. 
doi reprezentanţi culturali; pe În- 1 seştt! d. Matei Cantacuzino, Iancu 
semnatul satiric dr. Francisc Xaver i FlOndor ~i în deosebi elementul tran .. i 

Kappus şi pe pianistul orb d. pro- I silvă.nean. Fară acest el~ment, noului i 
fesor Carol 1\Iathes, amâfldoi din Ti- ! I 

. . ţ' t 1 guvern li va velli greu să facă faţă i 
mlşoara, CRrt vur1l1ea o ~era a cu· I ' 
turală. Ia 28 Decenl\'ne a. c. Ia 8 atitor necesităti , mai ales In Tran- I 
ore seara. In cadrul seratei acesteia . siivania. I 
Mathes va câ ,ta la pian sonată ,Lu- i O altă greutate a noului guvern I 
mina Lumei. de Beethoven, "Cân-. este punerea de acord cu Parlamen. i 
tece fară cuvinte- de Mandelsohn, I . 
fantasii de Schumann şi câteva bu-: ţul pe car~ l-a prorogat timp de o 
căţi de exerciţii pentru concert de !lună. de zile. Va obţine d. Tache 
List. Binevăzutul satiric din Till1i- . Ionescu în acest timp, concursul ma
şoara J;C.appus, c~re. ca scr!itor ~ste I jorităţilor "averescalle, care se agită. 
unul dIn fruntaSII hteralurel germane. . f'" . t o lUI' C b", . . .• . f' 1 I prin cons .. (Uln con ra n u a-
ŞI chIar ŞI 111 con ennţe e sa e arată 1 
talent artistic, va ţine o conferinţa \ net? 
din compoziţii de schiţe t poe"ii şi: ,Izbândac scrie: 
salire. • Despre prezentarea nouilor mi~ 

.... ~'" __ . - - -- niştri la Suveran se povesteşte urmă· 

Pentru dezarmare a 
Ungariei. 

Contele Mihail K<irolyi, foslul pre
şedinte al republicei populare ma· 
ghiare de prelellt se află la Belgrad, 
casA multumc:ască. primului ministru 
Pas ici pen Iru prietenia arătată. 

Karolyi intr'un interwiev acordat 
unui ziar din Belgrad, declară că 

este du~manul neîmpăcat al tuturor 
Habsburgilor. După părerea sa Franţa 
vo~te sa realizeze o confederaţie 

dunăreană pentru a avea cu ce se 
sprijini faţă de Anglia. Pe de altă 

parte A nglia vrea să. facă. o colonie 
din Europa Centrală. Viitorul Unga
riei nu se poate Inchipui altfel decâ.t 
printr'o strânsă. legătură democratică 
cu Jugoslavia şi Cehoslovacia? Este 
ausolut nece'\;ar tnsă că Ungaria· să 
fie desarmată pentrucă. numai aşa se 
poate considera de sinceri intenţia 

sa privitoare la politica democra· 

torul amănunt haz1iu: 

Se ~tie câtă cunoştinţă aminun
ţită are regele nostru despre ţară şi 

despre oameni. 

Cu toate că. majoritatea membri
lor noului guvern sunt necunoscute 
de marea mulţime. Majestatea Sa a-

$ 4-......... .,.-..... -", . ..,.. 
Ratificarea acordului 

anglo-irlandez. 
La Dublin a avut loc o şe

dinţli publică a Parlamentului ir

landez. 
Griffith a propus ratificarea acor

dului anglo-irlandez. ceea ce va a
duce Irlandei simpatiile lumei In· 
tregi. 

Valera a stigmatizat in mod vio· 
lent acordul şi a declarat, că ni
meni IIU are dreptul să oprească. o 
naţiune în drumul ei spre O desvol
tare liberă. 

t_jC_ă. ______________ ~~nistrul de interne, din partidul I 

vusese prilej să.-i cunoască pe toţi 

mai dinainte. 
Numai pe d. Ci hodariu noul mi

nistru al comunicaţiilor nu·1 cu
no~tea personal, regele îi cuno~tea 
îns~ _ activitatea-, aşa în cât când 
noul ministru i-a fost prezentat Su· 
veranul a exclamat: Ah d. Cihoda
riu; foarte bine! Dumnealui este a· 
cela care a tratat in America pentru 
podul peste Dunăre c. 

S~ zice el bietul ministru a ră

mas cam gânditor ... 
Noui mini~tri - de altfel oameni 

inteligenţi - nu prea îşi fac iluzii 
asupra soartei nouiui cabinet şi re
cunosc ei însăşi ca această. forma· 
ţiune nu a.re sorţi de durată lungă· 

Cum unul dintrânşi - d. Xeni mi 
se pare, sau d. O/omoIo, - primind 
Duminecă. seara felicitări dela prie
teni, le-a răspuns oflând ,,;dânc: ~ Pă 

cat îusă că nu prea va dura multi 
vreme!. 

Suntell\ cu totul de aceeaşi pă-
rere ...• 

• Voillţa~ din Cluj: 
.In cercurile politice de astfel gu

vernul actual IIU e luat în serios şi 

se lucreazâ. febril fie pentru a se a
junge la un guvern de cât mai largă 
colaborare, fie printr'o fericită. Întâm
plare la guvernul de concentrare atât 

de dorit. 
lnsuşi d. Tache Ionescu se pare 

că nu pune prea multă seriozitate in 
guvernul său. Altfel ar fi tnexplica
bilă oferta sa de a renunţa la actuala 
formaţie, gata să prezideze un gu· 
vern În sensul dorinţei generale. 

Evident oferta a fost respinsă 

pretutindeni, Parlamentul pregăteşte 

dlui Tache Ionescu, după Încheerea 
termenului de concentrare o frumoasă. 
surprizA.. Dacă. partidele de opoziţie 

ajung la înţelegere, căderea guvernu
lui actual este sigurA.. 

După cat se ştie inţelegerea s'ar 
fa ce intre partidul na~ional, Partidul 
Poporului ~i Partidul cunservator pro· 
gresit. Ideea de a Se acorda dlui 
Iuliu Maniu presidenţia pare a îm
păca toate susceptibilităţile .• 

.. 
sinfeiniştilor a declarat că el tmpăr

tăşe~te vederile lui Valera, pe când 
Collins a afirmat că. tratatul cu An
glia pune la dispoziţia IrJandei li· 
bertăţile pe care le au şi celelalte 
naţiuni. 

Semnatarii acordului dela Londra 
au declarat că Uoyd George le-a 
prezentat acordul sub forma unui ul
timat ~i a ameninţat că va retncepe 
imediat rizboiul în caz dadi vor re
fuza să-I semneze. Delegaţii irian
dezi n'au vrut să-şi asume aceasti 
responzabilitate şi de aceea au pre
ferat să semneze. 

23 Decemvrie 19l!1 

Alegerea unui al treilea 
paroh al Aradului. 
In urma sporirei In anii din 

urmă a credincioşilor ortodoxi ro~ 

mâni in Arad, s'a decis infiinţarea 

unuI al treilea post de paroh, pe 
lângi cele două. existente până 

acum. 
Alegerea celui al treilea paroh 

a fost fixată pentru Dumineca 're. 
cuti. Toţi alegătorii au convenit una. 
nim pentru alegerea părintelui Alexa 
Popovici, fost paroh al Bichi~ului. 

Părintele Alexa Popovici este unul 
dintre cei mai distinşi preoţi ai 
eparhiei Aradului şi pentru atitudinea 
lui românească neşovăitoare a trebuit 
ia 1919, odatA. cu retragerea arma._ 
tE'lor române să. părăsească pa. 
rohia sa Bichi.~ pentru a scăpa 

de persecutiur.ile maghiare, a căror 
I 

obiect a fost înainte de sO!iirea sai· . t 
vatoare a trupelor romane. 

Dsa dela refugiarea sa la Arad 
a funcţionat ca preot ajutător pe 
lângă cele doua parohii a Aradului 
şi acum credillcioşij parohiei Ara· 
dului au '''ţinut să-I aleaga ca al trei· 
lea paroh al Aradului drept recuno
ştinţă. a muncii sale conştienţioase 

ca preot român. 

. ~ =94- _44.~ 

Raporturile austro .. 
cehoslovace. 

Relativ la intrevederea ce a avut 
loc de curâ1ld intre prcsidcnţii Aus· 
triei şi Ct'hoslovaciei !i'a dat un co· 
municat oficiai, care spune că. cu o· 
cazia aCl'stei intrevade'ri au fost re· 
zolvate, intre cele două state, mai 
multe chestiuni economice. 

Astfel s'a hotărât executarea re· g 

zoluţiunilor luate la conferinţa dela 
Por!C'l·Rose. 

Sta hotărât asupra transportului 
călătorilor ratificarea tratatului de 
comel t şi supri marea illterdicţiunilor 
referitoare la import şi export. 

S'a diseutat de asemenea şi acor
dul in chestiunea drbunilor şi alte 
chestiuni economice. 

Intelegerea politică încheiată a 
prevăzut- ohligaţia să se recunoască 
arbitrajul în caz de conflict. 

Au fost semnate de asemi!oi şi 
acordurile financiare ale Austriei, re- 1 

feritoare Ia depozitele de rentă, dia 
nainte de război, creanţe, datorii re· 
clproce. 

Cursul liber de seara, 
Progrtllliul ~r\ptăJllânlll. 

- i 
Vimt'Î. - Limba. română. (Curs t 

public). Imperfectul (conjugarea 111- j 

IV). Praf. d. Lazăr Roş:uleţ. - t 

Limba francezi\.. I. - Exercices de 
grammaire appliquee. Pmf. dna Lucla 1 

V. Pabescu' - Limba franceză. Cau· 
serie Iitterai rl!'. Gallicismes. Pror. d. 
Jean Decamp. -

GheorgheRel·nAr:~~:Zi~~~paltoane blnse negliO'e~icostnnleSt~.~IIlineScnNr.~: 
" tru dam!! , 'O Ţ EdlfICUl CafenealU1 

_ Clasă Sel).I'.tă de DlHsurat, 504 Telefon S30. CorDul VânătorulnÎ. 
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D. Oeto,rÎOII Go;:a flespre 

situatia IJolitieă. 
INFORMAŢIUNI. 

Il Octavian Goga fostul ministru 
li cultelor într'un in lerviev acordat 
,ilruiui .Adevărul, a făcut Îtltre al· 
;ele următoarele declaraţii asupra 
situaţiei politice: 

.Inainte de dtschiderea ParlOimen· 
iuiui cred că ar trebui să. se rede-

· schidtl criza de guvern. 
Aceasta pentru a nu se înaspri 

:,crurile şi mai departe. Rcdeschisă. 
::iod criza, de către Coroană după ce 

· ;'a convins că. încercarea dini Tache 
; i.\n~scu a eşuat) să se caute unica 
~Qluţie posibilă: un guvern sprijinit 
de majorităţile parlamentare. 

Pentru a obţine ~i caracterul unei 
~eutralitil.ţi, atât de accentuate azil 
acest guvern ar trebui să. cotlcentre
le reprezentanţi din toate partidele 
cu activitate parlamentară) acest gu~ 
,efi] s'ar limita la rezolvirea pl'obJe
~ei electorale, a bugetului şi a câ
:~rva chestiuni arzatoare pentru ca 

· lpoi făcând strigările pentru consti· 
:uantă. clisol vându-se Camera actuală 

· si. purceadă la alegeri. 
Aceasta este unica soluţie normală 

· ii constituţionaIă.« 
Relativ la tratativele cu Partidul 

laţional d. Goga a spus: 
,Suntem ajullşi la un punct mort. 

Propunerea făculil. Part:dului naţio. 
:al, di Il partea mea. de comun acord 

· tu şeful Partidului poporuiui u'a pu 
· ial smulge o atitudine hOlli,râtli. din 
'lartea conducerii Partidului naţio-

~al. 
Eu în politică tiunt omul acţiunii. 

, Speculaţiile ab!ltracte le rezerv pentru 
Jeratu ră şi an ă.. 

· Am fă.cut această invitaţie pe de 
it parte pentru a da posibilitatea în
" . ip!uirii unui guvern consolidat) cu 
1- bune raporturi în viaţa parlamentară. 
,- 're de altă parte peutru a restabili 
~ .. raporturile de cordialitate în~re arde
i! :enii din cele două tabere cari în 

acest chip ar fi putut rez.olvi împre
:. ,aă prin bună inţelegere multele 
la ?robleme locale din Ardeal. 

Am făcut acest lucru că.Iăuzit de 
al :deia remedierii situaţiei în care ne 
le gasim astăzi şi am declarat în mod 
)r ~ublic că personal sunt gata să fac 

r
te 

a 
;ă 

Impozitul pe avere in 
Polonia. 

Camera poiană. a lost votat pro
ŞI ~c!ul de lege pentru un impozit pe 
e- avere, care să se apli-:e odatl pentru 
li- :otdeauna. 
e· .. 'In acest preect se prevede un 

lJlpozit progresiv pentru· marile 
lwprietăţi ; societăţile trebue să 

,.. ~ea 15 la sută dÎll capitalul social. 

DupA. socotelile oficiale, acest 
" !:npozit ar da în total 79 miliarde 

Jlarcl, repartizate astfel: 50 pe 
, marea proprietate, 24 pe intreprill-

• deri comerciale şi industriale. Scu· 
,fI 

liie de acest impozit sunt intreprin-
aerile comunale ~i de stat, cassele de 

- economii etc. 
le· Semnificativ e d. e. că pentru 
ia . :0 automobil de persoane trebue să 
.u. ~Iătească. un milion de mărci impo-
d. ;,1 I pe avere. Pr!mirea, proectuJui 

,.e ege ,i În a treia cellre este 11.
'j[urată. .. 

orice sacrificiu pE'ntru triumful ideii. - D. Radu Panku pl'e-
Fireşte un moment n'a fost vorba d~ fectul judeţului şi oraşului 
fuziune sau con topire din nici o Al'ad . 
parte. Cadrele noastre de partid au prezentâudu-şi demism-
rămas intacte. nea din aceste funcţiuni cilui 

Comuuitatul l-aţi văzuL El nu C. Argetoianu fostul ministru 
pil.Lime~te de un exceoi de limpiditate. de intel'lle, dsa i-a primit de-
Nu Se răspunde nici da, nu se râs- nllSlUl1ea manifestâml dlui 
punde nici ba. ! P k .. 1 ,. t 

Conducerea Partidului naţioll'll ro- ~ an u \'11 mu ţumll'l pen ru 
mâl} după vârtejul unor .pertrac- I serviciile aduse ţarii. 
tii.ri, de doi ani de zile pe toate I D. Radu Panku va con
froJlturile se pare a fi ajuns la o a- I Houa a gira lucrârile acestei 
devirată pasivitate poli lidl i pref~ctUl'i până la numirea 

Ce vor face' dlor nu ştiu. Cu ciue • 
vor 'penracta. mâine ii priveşte. ' altui tituhu', 

Poate cu liberalii, poate, cu d. 
rrache Ionescu, poate cu noi. 

Intrucât se vor adresa nouă, sun
tem gata să f'xamină,n împreună si
tuaţia frii.ţeşte ~i cu bună voinţă. 

Drumul nostru însA al ardelenilor 
din Partidul poporului se desemnează 
limpede pentru ziua de mâine şi eu 
sunt bucuros de aceasta fiindcă. lim-

- Serviciul teritoriilor alipite de 
pe Jâ ngă direcţiunea generslă a po
ş~elol". telegrafelor şi telefoamelor, 
înfiinţat pe ziua de 6 Noemvrie 
1920, terminâ.nd lucrările privituare 
la teritoriile alipite a fost des
fiinţat pe ziua de 1 Decemvrie 
1921. 

pezimea in pO!ilicâ este un factor de Contele Mihail Kârolyi, fostul 
putere. prim ministru al Ung3riei a cerrJt 
, Noi din Partidul poporului repre- dela guvernul rOmâtl perlJlisiunea să. 
z6ntâm o sinceră concepţie demo-} se stabilească în Careii mari, 
cratică Nu sULltem d<! cipătat pell- ~ unde familia Karolyi are un ca-
tru toate ) pertrac'ările.. In mod or- stel. 
gallic inslL ne simţ,im îndrumaţi spre 
toţi aceia cari vor t<ă intipăreascl a
cum triumful principiilor constituţio· 
Dale,~ 

In ce prive~te admini:;traţia Ardea· 
lului d. Goga a spus: 

, Prefecţii din Ardeal au primit \ 
tndemnare din partea noastră să ră.
mâie cu toţii la postul lor; nedorind 
ca pentru acest provizorat de 30 
zile al dlui Tache Ionescu să des
organizăm administraţia djn Transil
vania. 

Guvernul a fost Însfl avizat din 
partea nO:J.stră. că la prima schimbare 
pe care ar face-o tn c;.dmiuistraţie, 
toţi prefecţii îşi vor da demisia în 
masil.. 

Acelaşi lucru şi cu şeetetarii 
generali. 

Toţi au primit indemnarea ca In 
această perioadă să se fereascA de 
orice manifestare politicăe. 

1, Direcţia regională C. F. R. 
rămâne În Arad. 

După multele ştiri relativ la 
soartea Direcţiei regionale C. F. R. 
tn Arad, se anunţă. din Bucure~tj, 

că Direcţiunea generală. a C. F. R. 
a revenit asupra hotărârilar, luale 
mai nainte n'a decis definitiv ca Di
recţi1.inea regionalii. din Arad să fie 
menţinută. 

Aceasta d",cizie de cea mai mare 
importanţă pentru viaţa industriali 
şi comercială a Aradului, a fost 
luată acuma, avându-se în vedere 
noua linie ferată ce va lega Aradul 
cu () radea·Mare şi aceasta linie va 
cădea in cercul de administraţie al 
Direcţiullei regionale Arad. 

- Membrii guvernului s'au pre
zentat Marţi după. amiază la Palatul 
Princiar In audienţă şi au fost pri
miţi de A. S. R. Principele Carol ~i A. 
S. R Principesa Elena, moştenitorii 
tronului. 

- La Universitatea din laşi s'au 
suspandat cursurile din cauza lipsei de 
combustibil. 

- Cadou de Crăciun. Portrete, 
oleografe execuţie artistică in atelie
rul Geza N:lgy, Arad Bul. Re~, Ma
ria Nr. 22 vis a vis cu casa judeţu
lui, In orele de seară. Ia comandă să 
fac fotografieri la lumină. electrică. 

- Şofron Aridan din Şiria eco
nom ne trimite 10 lei pentru elevele 
~coalei normale. 

- Pentru ieri, Joi, d. Octavian 
Goga fost ministru al Cultelor a fost 
chemat în audienţă. Ia Rege. 

- Dşoara Livia lillbrea şi d. 
Ioan Ghebeleş inv. logodiţi. Pedca, 

- »Morning Paste COMunică. că. 
deputatul englez Herhert a. ţinut un 
violent discurs in camera comunelor 
contra Serbiei. EI a' ară.ta.t ci gu
vernanţii sârbi au adoptat o politici 
imperialistă. şi de cuceriri teritoriale 
în dauna statelor vecine şi că prin 
intrigi şi atacuri calculate, au voit să. 
anexeze Albania. In acela., fel ca 
pe Muntenegru. Deputatul Herbert a 
ct'rut guvernulni . englez să pună 
stavilă. iotenţiunilor agresive ale gu
vernului sârb care ameninţă. continuu 
pacea in balcani. 

- O comisiune illteraliată a so
sit la Scutari tn scop de a controla 
evacuarea teritoriului albanez de către 
trupele sârb eşti. 

- Duminecă s'a ţinut la Viena 
o mare intrunire populată impotriva 
plebiscitului dela Sopron. Oratorii au 
caracterizat plebiscitul, dar fără si 
învinuiască. antanta. Au criticat gu
vernul penttu atitudinea-i şovă.itoare. 

- Din rapoartele primite de direc
ţiunea !{cnerală a agriculturei, reiese 
că s'a lucrat ~i lnsemânţat cu grâu 
de toamnă suprafeţe cu mult mai 
mici decât în trecutul an agiicol 
(1920) in vechi ul regat. 

In Basarabia de asemeni nu 
s'au semănat toate suprafeţele a
gricole destinate culturei grâului de 
toamnă. 

Jn Ardeal s'au semânat întregile 
suprafete de grâu .. 

In schimb grllal va fi de foarte 
bună calitate, dat fiind că au căzut 
cantităţi mari de zăpadA cari ocro
t!'!sc însemânţările asigurându-le o 
roada foarte bună. 

- Ieri a sosit 111 localitate P. S. 
Sa episcopul Roman Ciorogariu de 
Oradea Mare, venind dela Cluj, unde 
IL îndeplinit actul instalării P. S. 
Sale episcopului .Nicolae 1 van al Cfu· 
jului. 

La ministerul finantelor s'a al
cătuit o statis,ică. asupra sifuaţiei 

încasărilor de impozite de toate cate· 
goriile in vederea revizuirei r<1dicale 
a legilor financiare. 

- Datoriile statului pentru forni· 
turi d~ locomotive, combustibil şi 

material tehnic de refacere intrebuÎn
ţat de căile ferate se ridică. Ia suma 
de peste un miliard lei. 

- S'a admis în principiu cii la 
20 August 1922, să. se deschidă. în 
Bucure-şti un târg de mo~tre inter· 
naţional. Chel tuelile vor fi suportate 
de către mini~terul de i ndustrie ~i 

comerţ. 

- Se anunp că guvernul maghiar 
va cere în cel mai apropiat viitor 
dela Comislunea reparaţiullilor să i se 
predea de către l'latele moştenitoare 
o seamă de monumente istorice un
gureşti. Printre acestea figureaza. şi 
statuia lui Matei Corvinul din Piaţa 
Unirii a Clujului, statuia celor 13 
martiri din Arad şi alte statuie isto
rice. 

In urma reculloaşterei lrlandei 
ca stat liber, s'a ridicat chestiunea 
schimbirei drapelului englez. La in 
ceput steagul naţioaal englez era al 
Sf. Gheorghe, patronul Angliei pro
priu zise: o cruce roşie plină pe fond 

alb; cu unirea ScolleÎ i sta adăugat 
crucea Sf. Andrei; iar apoi Crucea 
Sf. Patrick, patronul Irlandei, toate 
:lcestea formând drapelul actual eng
lez cunoscut sub numele de ,Union 

Jack .• 

x D'r, P. Robesc", director de 
spital, odineazâ. zilnic dela 8-9 şi 

2-4, În Bulev. Regina Maria Z+t 
Palatul Neuman. 

Red. responsabil: Laurenţiu Luca. 
____ sa _____ ..... 
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Teatrlll Orăsellese .. •• 
Repertorul săptămânal. 

Vin~ri : Bocacelo (A bOD. A.) 
Sâ.mbătâ: Coslnzeana ~I eei 7' I.ltiel. 
Dumin~câ: ()olonel Lottey. 
Seara.: lIazurul albastru. 
Luni; Studentul cer,itor. 
Seara: Dansul eu Noroc. 
Marţi: Valtal ultilD. Operetă de Strauss 

110U pf'ntru prima oară. (A bon. B.) 
Cosinzeana ,i cei 7' petici: Sâmbă.tă. 

d. m. in 24 iu junul Crăciunului on illceputulla 
3- ~i jumătate se va reproduce inlru bucuria co
piilor pie~a feericA cu mn~ica bună. şi DatlSuri. 
Bilete să pot cumpă.ra. Luni dimineaţa la. Cass1\. 

Reprezentaţiuni de sărbători: După dtitină.. 
pe sărbătorilor Crăciunului ca să poată şi oaspeţii 
din provillţa ajunge la locuri comoade Sti vor ţinea 
~i tu timpul pauseL Bilete pentru toate reprezen
taţiunele cu încf'perea de Luni se pot cumpăra. 

0000000<><><><>0000000 

Teatrul APOllO. -.rJJ Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 21, 22 Deeemvrie 

Miercuri, Joi 

Film Dorian, dramă mare 
in film. 

In 2 pli.rţi. Partea II. 

Fata prostitutei. 

In 21, 22, 23 Deeemvrie 

Miercuri, Joi, Vineri 

Puiul Vulturului. 
(L' Aiglon.) 

Romanul celebra a. lui 
E-lmond Rostaod,TragediA 
miscătoare a fiului lui 
N~polcon, Prinţul de Piesa aceasta ne pune în . 

lumină reali\. viaţa obscură Reichstadt. Locul acţiunel 
t, tI fI A 10 . a ca.stelui din Schonbrunn 

a. l!ros 1. 1.:1 or:. C . fi în deplina. sa. pompă .. 
VleneZl ~l berlmezl. Actori: Lya Mara şi 

:Numai pentru adulţi! rJA-. Ernest Hoffmann. 

MICA PUBLICITATE. 
In biroul notariului comunal din Z1\rand jud. 

Arad, se caută UD âdiullct cu praxă. de mai mulţi 
ani, vrednic de lucru şi care ştie ceti, scrie şi 
vorbi in limba sta ului. Salarinl Re va staveri 
conform înţelegerei. Competenţi la acest post 
se roagâ. a ~i tnainta cere~ea de urgent comuni
când totodatâ. şi pretensiile 640 

Intreprindere pentru tăiatul lemnelor cu moto
nI Bulev. Reg. Ferdinaud No. 3. Podina. 

lJILlB,CU BOT Il 
Ghet.e băt'bătt'~ti şi femeie~ti prima 
calita.te lei 300 .... Pălării ieftine. 

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

Ludovic Losonczy Arad 
Illuvaerglu si Ceasornlcar .• Plat, Avram Iancu No. 1. 

I Mare asortiment de yerlghete de logodnă, oroloage de 
buzunar 81 '.le ... rete argintarII. C. umpără. aur pentru ua 
452 pre~.lIrl urcate. 

Asilul de Copii al statului Arad. 
- .Q 

No. 188u-921. 

Coneurs. 
Postul de copist. clasa. 1. cu salar fundamen

tal 300 lei, adaus de scumpete 3UO lei bani de 
cvartir 6U lei prin avanzare devenind vacant 
prin aceasta e scriem concnrs cu li cel aviz, că 
comp(-tenţi au să-şi înainteze cOD(;ur8ul subscrisu
lui prezentindtt-se in persoanl. 

Are favorul de a primi vipt cu reducere 
de 500;0. 

Arad, la 15 Decemnie 192 L 

Director, medic-primar: 
Or. Kardos. 

GAZETA ARADULUI 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
M.obile pent.ru prânzitor şi dormitor se pot 
cump!\ra ieftin in depozitul de mobile Wiagen
fald, Arad, Str. EminescQ (Deak :B'erenc) Nr.40 
~ _________ A ______ _ 

MAGAZINUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Regele Ferdinaud 1. 2. 

carbuni de călcat, lemne mărunte UR

eate, earbuni În baer,t prima calItate 
In Arad transport la domiciliu. 566 ... __ .. _-----------Antlstla comunală a circ. 1. 

No. 26779-1921. 

Cererea lui Marin Vieser loc. in Piaţa CetAţei 
Vechi No. 1-4. pentru Il obţine concesinne de 
stabiliment pentru instalarea unui motor cu ben
zină ,i a unei maşină. de prelucrirea lemnelor. 

Hotărâre. 

Pert.ract8rea la faţa locului In chestiunea de 
mai sus o fixez la 28 DeceOlvrie 1921 ora. 11 a. 
m. Invităm pe cei int.eresaţi, că eventualele ob
servări, cari le ar avea contra concesiunei să-şi 
le înainte acestui birou cel ma.i târziu la per
tractarea la faţa. locului, căci la din contra ne
obvenind nici observ iri de interes public, COn
cesiunea. să va estrada. 

Arad, 14 Decemvrie 1921. 

(88) Pocioianu m. p. 
şeful circ. 1. 

de păstrare agricolă Arad-Canad, societate 
nimit.. 

In Viena: Banca Scholler & Co. 
In Berlin: Firmele Naţionalbank fUr 

laod, Bank fiiI' Haodel nod Industrie şi 
Bank Io~tir,ut loseph Goldschmidt & Cie. 

In Fraokfnrt am Main: lt'irma 
Bank in Frankfurt am Main. 

In Budapesta: Societatea anonimă 
Agrar- es Jaradpkbauk. 

Arad luna Decemvrie 1~J21. 

Casa cercuală 

No. 2696-1921. 

Căile Ferate Unite Arad ,i 
societate anonimă. 

ila sociala Arad. 

COneUl"S. 
Casa C ... rcuBIă Arad caută 'un tarm~st 

dncător pentru dispensariul de medicamente 
condiţiuuile urmă.toar~: 

Să fie licenţiat in farmacie cu practicei 
2 ani ca licenţiat! sii. cunoască. limba românii 
scris şi viu grăi. Va lucra. Ia receptl1ră ~ 
conduce cancelaria dispensarului - având Opt 
dE" ~rvicill în zilele de lucru şi patru În zile 
IJ ..,Atori. 

Salariu 2500 lei lunar, din care se vor 
reţineril., legdle. 

Cererile Însot.ite de actele doveditoa.ra se 
adresa Oasei Uercuale pentru Asigurările 
ciale Arad. 

Casa Cercuală pentru Asig 
Sociale Arad. 

Desideriu Lnsztig ::l~:ar::~ 14. 
Mare asortiment de tricotaj, paltoane, 
8ventare, mânu" ,1 elorapi. 61)1 

-------
Levai şi Szigeti Vânzare mare de Grăci 

. Stofil. 140 om. l~ţîme pen-} -.\1 CII.t' 407 tru haine bărbăteşti ._. ___ Fabricat 
lfF '.fi... Stofa 140 em. pentru pal- de Zsolna 

I '.fJo,,· ----.A"tt__ tr. al Ce. ton de dame --- --- --- -- 85 
ma _ __.. O garnitură tricotaj pentru dame 

Vls-a-vi. de J. t rar eal a Te & t r 11 Palton, şal şi boneta ___ ___ ___ 205 
Recumandă magazinul bine ~i abundant sortat cu Şal şi bonetă, tricotaj, pentru dame 135 

Stofă Velour pentru da.me 140 om. 1~5 
Năfrll.mă de Iănă 130 cm. O 109 
Năfrlmi-Saluri ___ dela 8J Lei In 
Ştofe de b~mbac . __ ~__ ___ n 24 " 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 

Flanele de Tenis ___ ~__ ___ ,,20 ". 

4 - - - , B''::~~:::_:: :~~u.l. !n culori • 20 • , 

~ p~iii;~~;:it;~~ii~rd.i~~iie, iri::~~~i~ i~) :~~:;.i::p;:- : ~ : ' 
, ,. trll Perdale _ •• ____ .. _ ___ ___ " 35 " ' 

~ 
habte bărlaăte,tI ,i pe.trll copil ~ Car.toa~e --- --- -_. » 18." , ... ... Zehrun ___ ___ _ __ ___ _._ ___ " 18 ~ , 

ClaSR separată de masurat Ciorapi de mouslin ___ ___ ___ " 15" 

• SZANTO şi COMlOS ARAD • Mâuuşi pentru domni şi doamn,,, 24" 

Â Piaţa A..vram IancllNo.23. -' ~ STRllSSI ~ 381 Edificiul Teatrului , . ,. . . <CJZi_ _ . 
Căile Ferate Unite Arad ~i Cenad. 

No. 3632-1921. 

Publieatiune. , 
Comunicăm, că în 3 Decemvrie lD21 s'au 

sortit 619 buc. 8cţiuni de prioritate de 6%. 
Numerii acţiunilor sorti Le se pot privi Ia lo

curile noastre de plată amintite mai io!!, unde la 
dorinţă. se estradă şi conspectul de sortir", despre 
sor-tirea de mai sus: acţiunile se rescumpii.ră 
tot acolo. 

Locurile noa.~tre de plată sunt: 
In Arad: casga geuertllă. a societă.ţii, Cassa 

Magazie de modă, vis·a. vis de biserica 

BlIlev. Regele Ferdinand 1. No .. -------
Publicaţi În 

"Gazeta:~ Aradulu' 
Pe Crăciun toată lumea să se procure cu Cognac-Medicinal Miniş-Magy· 

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