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Şefi şi partizani politici.

dreptate ar echivala eu dărâmarea însuşi a
partidului, fapt la c a r t trebue să adăugăm c ă
multe organizaţituîii politice nici nu-^şi pot per
faptul c ă mulţi conservatori tachişti aü mite iuxul seleeţiuwei şi pe acela al eliminărei
votat pe faţă contra guvernului, cu prilejul din cauza numărului redus al efectivelor.
«oţiunei relative la cenzură, a decis pe jumelé
Aşa se explică faptul c ă şefii de partide
clare din capitală să ceară expulzarea din par sunt concilianţi acolo unde a r trebui să fie
iidul său a elementelor recalcitrante, pentru drepţi, şi tot astfel se.explică şi satisfacţia cu
a faoe astfel dovada că dsa personal nu era c a r e fac diplomaţie când, a r fi o obligaţie de
întru inimic liostil guvernului.
conştiinţă ca printr'o d^oziţhjne categorică,
Cu alte duvinte se pretindea dlui Tache să înlăture or ce echivoc.
Ionescu să se dezvinovăţească fată 'de proprii
D. Tache Ionescu, simte probabil trecânsăi tovarăşi de guvernare, hotărând singur du-i din când în când pe la ureche glasul sever
Sentinţa de moarte à multora din tovarăşii şi al raţitmei; disa îşi astupă însă cu plăcere ure
amicii săi.
chile şi lasă cu mai multă plăcere încă, altor
F ă r ă îndoială c ă în modul acesta ar fi tre şefi de partide, sarcina măreaţă dar ingrată
buit să se petreacă lucrurile conform codului de a dicta atitudini şi $ pedepsi pe partiza
conştiinţe: şi conform celor mai înalte princi nii lor.
pii de onuare.
D. Tache Ionescu, a înţeles, de sigjur acea
sta; cu toată frumuseţea raţionamentului, însă
dsa nu s'a lăsat nici un moment ispitit să ur
meze glasul datoriei şi al conştiinţei, preferând
Im cursul discutiunik>i asupra reîor'melor re
eă recurgă la un şir de abilităţi şi de procedee gulámén tui ui Camerei, 'm şedinţa delà 18 c r t ,
aşa zise diplomatice, c e din nenorocire, mu , s'a produs o gravă neînţelegere între guvern şi
«unt decât nişte clişee învechite şi de mult cu S membrii cuvernamentall ai iQainerei Discuţia
se urma m junul imiujnităfl ^ftómeötare a roem
noscute nouă tutulor.
:4>rMor
Camcnei. Puncifuf^ie Vedesra* general aè
* D a r atunci se pune întrebarea: d a r oare
! deputaţilor era-, c ă imunitatea
parilamerrtara
d. Tache Ionescu, adoptând această atitudine, ! trebue cât mia'i bine asigurată. Unii dintjre d*nu înseamnă că se arată deloial faţă de gu ! ţpiuîtafciji guveirinlbiffilental s'au 'şi pronunţat 'ou
vern şi c ă el ar merita sancţiunile celei mai miult înainte pentru votarea unui amendament
relatív la acest paragraf al regulamentului Ga
severe judecăţi?
Răspunsul nu e greu de dat, de oare ce, unerei.
Şeful guvernului, d. general Averescu, cât
chiar dacă d. Ionescu a r fi de zece ori mai e- şi ministrul de interne, d. Argetoianui. s'au defiergie decât este în realitate, ar fi făcut ace- tflarat contra (amendamentului proeûtat.
într'o şedinţă separată a partidului poporulaş luonu; în aceiaşi împrejurare, după cum ar
Îi făcut aicelaş lucru toţi şefii partidelor poli Jiul, d. general Averescu şi d. ' Argetoianu au ex
pus punctul 'de vedere aü guvernului si au cerut,
tice din ţara românească.
partizanilor să-şi dea vqtuil pentru proectul gu
Spunem aceasta pentru c ă în viaţa noastră vernului
politică o fatalitate neînfrântă dictează aceea
Această œrere a fost însoţită si de amenin
Ce trebue să faci şi actele cărora trebue să te ţarea cu dimisia guvernului, m caziul când par
fupui, de oare ce între şefi şi între partizani tizanii guvernului, nu ar fi in stare să renunţe
la eventuala lor părere, ce ar Ö diametral oexistă io corelaţie absurdă şi identică pentru pusă aceleia a guverniuiluL
toate organizaţilunile politice.
i
Această atitudine a guvernului .a surprins
Departe de a-şi păstra accepţiunea ei mal şî ou toată hotJă'rireia guvernului de-a se re
ta, părăsită cu satisfacţie, în domeniul înde trage, în căzui când niu ar reuşi punctul său
părtat al teoriei, politica la noi, a luat de mult de vettere, mulţi parlamentari! guvernamentali ,
păreau decisla vota conform vederilor proprii.
#i continuă să păstreze, un înţeles ce nu este hi ultimul moment a mterveirét si d. Take Io^
ou totul în onoarea ei.
nescu, apărând,—ca députait — ai asigurat dsa
Partizanii politici nu se grupează în j/urul punctul de vedere al guvermiuilui.
Pusă chestiunea amendlaimentitflui la vot pe
«nui dm numai din convingere şi simpatie, ci
tivai mult în speranţa realizărei nevoilor ime faţă cu apel nommai, 108 deputaţi au vota*,
pentru iar 133 contra.
diate şi în aceea a unor consideraţii de ordin
personal.
Un partizan politic aduce cu el, scrisă pe O INSPECŢIE A MINISTRULUI DE RĂZBOI.
Bucureşti. — D. ministru de război, generai
bronz, lozinca: „ajută-mă şi te voi ajuta". El
Răşcanu, a vizitat eri temniţa delà Jilava, pen
Bă, dar nu Mită să ceară la rândul său; face pe tru a se convinge personal despre tratamentul,
generosul, dar c e r e la rândul său excese de la care sunt supuşi socialiştii condamnaţi. In
generozitate. Ajutând pe şef îşi asigură pro chestia arestaţilor,, au intervenit dnM Maniu «î
Iorga, dle-adreptul la d. generali Răşcanu.
pria sa situaţiune.
Timpul leagă astfeî pe şef de partizanii săi
APROPIEREA ANGLO-RUSA.
Londra. — Quvernul englez a declarat re
cu lanţuri grele de oţel, întărite şi mai mult
fle puterea obiceiului şi a servitudinei cotir- prezentantului comercial al Sovietelor ruse, la
Londra, că nu este contra începerii tratative
fciane.
lor, pentru reluarea legăturilor comerciale. AUn şef care â r face act de autoritate, ar
ceastă apropiere va putea însă să fie numai ali părăsit imediat de oamenii pe c a r e i-a adu- tunci trainică, dacă Rusia se va feri die-a exer
lîat cu atâta greu.
cita în Anglia propagandă bolsevista.
Actele de independenţă şi prin urmare de
(Agenţia „Damian*').
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„PROMETEU" de Victor Eftlmiu cu trupa teatrului
orăşenesc.
Tragedia dká Victor Eftimiu» représentât^,
în sada Teatruiui orăşenesc în fata unei nume»roase azißtente, a avut <un deplin si «trâiucMi
succes.
Intru cât se pare că „Prometeu" vagine vfé%
multă vreme afişul, dăm mai jos şubâj^il tra
gediei, păstrâmdiHne dreptul c a să revenir»
mâne într'un nou articol, asupra interesantului
spectacol de Luni seara şi ou deosebire asupra,
chestiei interpretărei, ce după părerea sreiraeralft
nu a lăsat niimiica de dorit.
Prometau, zeul focuSud, aşa după cum spus»
mitologia, după ce a plămădit pe om din noro
iul pământesc, s'a gândit să-şi desăvârşească
opera, punând primele baze ale civilizatiunei gî
iuiminei, furând pentru aceasta, în folosul <mu~
îui, scânteia divină păstrată cu atâta gri je, p»
Qlimp, în cuptoarele zeului Vulcan.
Fără să se sperie de suferinţele- oe care l i
încercase tatăl său, Japet şi 'fratele său Atlas,
căzuţi' amândoi victimele M Jupiter atotputsr»niic, Prometeu, îşi frământa zilnic mintea cum
ar puiea să-şi pue mai iute şi mai bine ptemut
în execuţie, găsiind pentru aceasta o supremi
încurajare, în cuvintele iubitei sa»le. nimfa Bro*gatt&. carie s&^-rafâ gata să-fie, "Ăs^iae
fie sau; de suferinţă a celui menit să ducă tafrmina şi înţelepciunea pe pământ.
Actul întâi all tragediei, este ocupat în pri
mele sale scene de hotărîrea lui Proaneteu, l e 
pede şi complectă împărtăşită de nimfa Eromeni^ pentru a fura scânteia focului în modes
tul său flaut de soc. Than şi ou Li. primul on»
şi prima iemee, atraşi de dorul instinctiv de m
revedea pe acela care îi învăţase să vorbească
şi să umble, urcă măreaţa coastă a iOdimpudui
unde ailă din gura nimfei că soiul său a plecat!
să aiducă omienirei, fooul atât de mult dorit.
In bucuria imensă a troglodiţilor. Prometeu
apare, purtând în mână făclia menită să risi
pească negurile din caverne şi ceata si nesigu
ranţa din minţile omeneşti.
In actul aii doilea, Prometeu, prins sî pus
în lanturi.de oamenii lui Zevs, sufere admones
tările acestuia şi insultele zeului Hefaistos, pă
zitorul .focului divin.
Inspirat, riéiicându-se deasupra prejudecă
ţilor Oliimpuilui şî privind
în viitorul ct»
se
deschidea minimei «aïe
de
profet,
Prometeu, anunţă lui Zevs, apropiata nara»ire a Olimpului şi arăfând/u-se gaiţa de sacrifi
ciu şi de moarte, moartea simbolică si înităritoare a ideei eă orce concepţie îroaltă se dobânv
deşte numai prin. suferiteţă şi prin uitarea a tot
ceea c e este meschin şi personal
Vina lui este prea mare însă: stăpânuil OIknpului este lin acelaş tâmp işî apărătonul tra
diţiei greşite şi al practiodor învechite c e îm
piedecă orice evoduţiune şî progrie® si de aceen
profetul va fi crucificat.pe Caaîciaiz legiat pentru
vieşnicie 5n IlaotuirJ greilie, iar vultunutt cu tru&
de câine va musca din carnea vinovată. înfio
rată de năzuinţele mal mari de cât cele om«neşitai
,
In actuS al treilea frometeu apane pe scenă
înlănţuit. P e stâoca unde îşi expiază 'greşeai»
faţă de Olimp, el st! oansMeră totuşi cel mal
fericit dintre titoni In noaptea c e se lasă, dl va
vedea licărind focurile pe pămâmtul luminat
prin frumuseţea hotăirîrei Jul .
Mama isa lliemiis si soţia sa nfanla Eromenl
vin dum 'partea lui Zevs să-J roage să-şi recuv
noaiscă greşeala şi prin pocăinţă sinceră s ă - d
reia locul printre z e l
%
»
Prometeu respinge cu SndJgînairţ ofUcjd Iritçfe
1
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vseartle sí te cufáttikl cám âne sineur to egorno- i şi Eromenj schimbată în Mari* Magdalle»*.
i | ^ monstruoase ale furtiuinei si M sdlir>îrea oibi
Viziunea IdaJvarului dispare însă şi »oarele
'
Notaire a fnilgerelor desfântuAte de tirania' si furi* 9J speranţa se iaratlă.
igfsbunăitoare a Istàpâmtonilifif OlirnpuiM
Renăscute, femeile aruncă un îtymn de SUA
ilai teroareăi maturei întregit, protlietuil ved» vă divdnitătei închinându-se credinţei, direptăţei şi soareluii etern al invierei.
u r o f i ï â n d a i M s e iîm apropiere umbra uriaşă a> monitiruM ce are misàfiiea să-i traalriă ficatul desSuis linànile! Omenirea care IWI poate trăi
de cât prim adevăr şi primi dreptatt ar« mevoa
lÉ^ta.'t să areaseă în măsura ta oare e distrus»
In actufl all patrulea Prometeu e deslăntuift de iubire şi de kteal!
dw Hercu'le dare promisese irttafei Eromeni să
igclape pe -soţul d nefericit..
Secole trecuseră ta mijloc, oameni se schmi
tiaseră în acest timp; profitând de binefacerii»
D. Titulescu, ministrul aosfrii i a Rnaiifi, c*r» ţi » civilizaţiei, ei se schimbaseră la vorbă ş}_ la
port, devenind mal conştienţi, dar mai crutzS şi cuai se află la Paris, într'un interriey acorda* ziarului
triai mteresatî.
.. „Le T«mps" a fácut un txpozm araănuatiE asupra alnoastr« financiare.
Than şt Li, »u aceia de altă dată, ci urmaşii tuaţief D.
Titulescu a inzistat asupra tristului adevăr,
lor dealungul secolelor, păstrători totuşi lai fon că România a fost tratată" rău,
la conferiHţai
dela
dului sufletesc de altă dată, deveniseră acuma Spa. Percentuafitatea despăiubifilor, acordate Româ
gospodari bogaţi, mounlurati de supuşi şi de niei a fost stabilită pentru România, fără a fi ascultate,
sÉugî, regi 'ai omenirei pe care gratie focului şi din gura reprezentanţilor noştri, nevoile tării noastre.
bine facerilor lui, încercau să o dispute până şi Dsa arată că a protestat la timp contra hotărârilor ar
lai Zeus, şi "găsind că omul nu îşi mai putea ve bitrare, ale conferinţei, fără a-şi perdut însă nă
dea de treburi, din cauza; marelui număr de zeiţe dejdea, că Franţa, alăturea, de care înţelegem să ne
împlinim Istorică misiunea, va afla modalitatea salv
şi de rei.
'
gardare! intereselor noastre.
Sdtobft de suferinţe seculare, Prometeu c e 
Această speranţă s'a dovedit a nu fi zadarnică, atre voe lui Than să-şi încălzească mâinile îa foc. tunci, când comisiunea reparatlunilor, a satisfăcut fără
Urmaşul primului om de altă dată, goneşte insă nici o obiectlune cererile României, expuse prin repre
şl insultă pe profet, spunând că el şi toti supuşii zentantul nostru, d. profesor Neculcea. Pentru regulatui au proprietatea netăgăduită ai focului şi că rea datorief ne astre de război, fată de streinătate, d.
Titulescu a reuşit să inchee un acord cu Angria si
*u sunt dispuşi nici să o împartă şi nici s'o ce Franţa, sub rezerva ameliorărilor cari pot urma după
deze nimănui.
'
.
transactiunile cu ceilalţi creditori.
Hercule, în fata unei asemenea lipse de. ne
In chestia despăgubirilor şi a drepturilor rezervate
recunoştinţa, crede în inutilitatea slaicrificiului României relativ la această chestiune, România păs
şi văzând în Prometeu un pericol, pentru că mu trează în momentul actual drepturi neştirbite contra
era decât un păcălit şi un învins, exprimă ace foştilor inimici. România a amânat regularea Izolată
stuia convingerea bă ar fi de datoria lui să Se a datoriilor ei de război, şi Si-a asigurat conpensatiuni,
cari le va valorifica asupra debitului ei final.
întoarcă iar pe muntele unde suferise atât de pe Relativ
Ia benurile de tezaur, ministrul nostru de
mult veacuri după veacuri. '
finanţe a ţinut să accentueze, că svonurile despre can

Finanţele României.

Rămas singur, eroul se îndoeşte pentru prima oa^

ră în viata iul de utifâtatea şi de rostul actîunei
*rie şi căzând în genunchi cere iertare pocăit
pentru o greşeală 'din care o diată cu lumina, ef$se crima, ura şi.nerecunoştinţa.
in actul final, după c e vărsase laicrămi timp
die secole pe piatra unde fusese uitat de Hercule,
Prometeu se 'trezeşte în fata *ui Hefaistos de afc
ÚL dată, schimbat însă, modernizat şi adaptat
înrprejuirăreî şi purtând numele die liefaistos
Satan.
, (.. , ' . . .
Olimpul se năruise cu toti zeii săi; locul lui
Zervs îl luase Iehovah; zeii toti erau acum 'arÜangheli şi în locul zeităţilor păgâne de alta
dată, crescuse luminai splendidă a creştinismului.
Satan propune lui Prometeu stăpânirea pă
mântului. Prometeu va fi apostolul, binele, ideá
iul, bunătatea, naţiunea şi progresul, conştiinţa
fi îndemnul fericit; el Saitan va fi nenorocirea şi
Sbîzul, prăpastia şi ispita meperitoare; crima şi
rielegiuirea; ura şi nerecunoştinţa, îm fine, ne
gaţia a tot ceeace estJe (bun. drept si înţelept.
Prometeu nu poalte să admită omenirea sbătându-se 'între două forte ce o împiedecă să
meargă înlainte; el a făcut prea multe sacrificii
pentru omenire pentru a primi 'să {ie tiranul şi
călăul ei; eî va lupta mal departe cu 'tot sufle
tul său şî vindecat de Or ce supărare si de or
ce îndoeli va continua să lucreze mai departe
ta imareia operă a civilizaţiei şi ai fericire! o;

mene

tí

§*
' , .îl
^L^T*
Apaion, trimis din partea lui Iehovah, aduce
lui Prometeu -ştirea! c ă a fost ales să desăvâr
şească opera lui de strălucire şi die civilizaţie,
împrăştietdare de eresuri şi 'greşeli. Destinat de
cer să fie Mesia al timpurilor noui, Prometeu
ca purtat de aripi pleacă întru înidleplinirea che
matei sale glorioase.
Than, în care pătrunsese puterela covârşi
toare şi influenta destruetivă ai Diavolului, re
gretă într'uM moment ide trezire Ha viată purtarea luî urâtă fată de luminătioruîl die attă
dată.
Avânturile tui frumoase, căinţa SÏ liaorămile
Iul sunt batjocorite însă de Satami — Hefaistos
de AUă dată — care îi Spune că el este me"
nit să poarte totdeauna ticăloşia păcatului origtoal: să fie viclean şi crud, înşelător si crilmitttâ, răstigntorul însuş aj credinţei si lai adevă
ratului Mântuitor. Ou .degetul Satan larată perdut în cetile Goilgotei pe Crist răstignit, de el,
de Than; pe Grist străpuns de suliţa ileglonarului, deoarece vulturul ká Zevs nu imai! era în
deajuns.
!, i. | l i ^ l ' W f i l f f l
La căpătâiul celui supliciat plâng iThemÎs

titatea mare a bonurilor româneşti de tezaur sunt exa
gerate şi că îşi fac un rău serviciu aceia, cari le depreciază în mod artificial "valoarea. După Martie 1921,
amortizarea unei părţi din aceste bonuri, va fi posibilă.
In ceeace priveşte plata cupoanelor statului Român,
d. Titulescu arată, că România care până în 1918 a ge
mut sub călcâiul germanei abia în August a. c. şi-a
votat primul buget, nu aŢost în situaţia să se gândea
scă Ia plata cupoanelor. Această chestiune va fl însă
•ranlată în curând, chiar cu sacrificii.
„România — spune în continuare d. Titulescu —
nu şi-a aranjat încă datoriile fată de Belgia şi Elveţia
dar pot să v ă spun dela început: Casa română este cu
rată pentru exterior. E timpul să se procedeze a se pune
în ordine în interior.
Inii este mult mai greu să vă vorbesc de problema
financiară internă pentru că aceasta e o chestiune care
depinde de întregul guvernământ
Mă voi mulţumi să v ă mărturisesc că pentru mine,
sunt două lucruri de făcut imediat: sporirea Impoziteor prin reforma sistemului fiscal; un program econo
mic, eşalonat pe mal mulß ani.
Sunt un partizan ale Impozitelor cedulare complec
tate printr'un impozltf progresiv asupra venitului. Cu
opt cedule dintre care vechile remaniate atât din punc
tul de vedere al asietei cât şi al celui al cotei şl cu o
progresiune în genul celei pe care dv. o admiteţi în
Franţa pentru impozitul general pentru venit. România
va găsi cu uşurinţă resursele necesare echilibrului bud
getului.
Dar ceeace importă înainte de toate este de a se
pune ordine în angajamentele luate de stat. Trebue să
fie întrebat fiecare departament, care-? sunt nevoile pe
o perioadă de şase ani de exemplu.
Aceste necesităţi vor fi serlate pe ordinea impor
tantei 1er $4 ministerul ăe finanţe va fi obligat de a
găsi în fiecare an, în afară de veniturile ei In lei o
sumă de franci destinată exclusiv unor cheltuieli cu
noscute dinainte. Ce ordine perfectă s'ar putea stabili!
Ce bine s'ar găsi locuri pentru toată lumea sub soarele
României şi ce frumos s'ar opri loviturile d« hrtert*
contrariu de azi.
In 1923 sau 1923, ministerul de finanţ» vai putea
găsi suma sa de franci organizând exportaţi» produse
lor noastre.
:
Nu uitaţi niciodată că Rominl* poate într'un tingur
an, să producă o recoltă de 14 miliarde do franci fran
ţuzeşti cari acoperă de patru ori datoriile sale exteri
oare. Ce importanţă are pentru viitorul unei ţări că
anul salvator se numeşte 1922, 1923, 1924 sau 1925!"
D. Titulescu precizează, de încheere, că politica eco
nomică a României de azi şi de mâine, nu poate fi de
cât naţională, — fără a pune însă cu orice preţ piedecl colaborării capitalului strein. Ajutorul surorei noa
stre Franţa azi ne este binevenit şi nu-I vom uita.
Intre românii de azi şi de mâine v a fi totdeauna
ceva comun şl mai târziu, când România va fi în ade
văr fericită, va fi suficient pentru a se pronunţa numele
Franţei, pentruca fiilor ei, la noi să lr-se facă primiri
în condiţii favorabile.

MERCUR», 1 2 DECEMVRIE 1920.

INFORMATION!

— D. dr. Arnos Franca, ùmttat, membru
ol partidului poporului, a fost eliminat din sa
mă acelui partid, pentruca a votat contra gmvemului,
!
*.
*
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— Comitetul cMHĂm sworUv român ,.ClaTlt(' va ţine şedinţă Mercuri, 22 Decemvrie, ht
erele 6 p . m„ in locaku societăţii i # osim «re
România", bal. Regele Ferdinand i nr. h
éta] II. Membrii comitetakà, cărora nu k-s"a
putut inmanua lista de convocare, smi rugafr
a lua la cunoştinţă, pe această cale. invitarea
la şedinţă.
'
— Direcţiunea Asäalai de copii al statului
din Arad> roagă pe această cale on. oublie, ca
în vederea apropiatelor sărbători ale Crăciunu
lui să contribue ca daruri, întrucât iPasibU in
natura, (jucară de copii, chiar şi uzate, zaha
ricale, prăjituri etc.) pentru pomul de Crăcim
al copiilor orfani 'cari se află în îngrifirea In
stitutului.
— D. Argetoianu, ministrul de interne, a foS*
primit ierf, într'o lungă audientă de M. S. Regel«
Ferdinand I.
— Republica albaneză a fost primită în liga na
ţiunilor.
— Guvernul Statelor-Unite nordamericane, *
dat ordin de: expulzare, contra reprezentantului
sovietelor ruse, ia; Washington.
— D. Alex. V. Qâdel, directorul general al asîgui-ărilor sociale din ministerul muncii s'a înapoiat ieri din
străinătate, unde a cumpărat medicamentele necesar/»
caselor cercuale din Ardeal pentru o valoare de 10 mi
lioane lei.
Mare parte din medicamente au fost cumpărate d*
pe pieţele germane.

*
— In legătură cu cercetările privitoare la atentatul
dela Senat, poliţia operează zilnic arestări. Dacă s'au
găsit chiar oarecarl indicii îu- această direcţie, autori
tăţile în interesul instrucţiei nu vor să dea nici un W
de lămuriri.
Sunt motive cari determină parchetul a Rune în le
gătură evadarea comuniştilor dela Jilava cu atentatul.
Starea generală a răniţilor este excelentă, şl s«
crede că, foarte curând, vor părăsi patul.
,
Cele mai multe răni sunt închise.
Temperatura şi pulsul normale.

•
— Relativ la plata bonuriior de 40 la sută, din sor
ginte autorizată se anunţă că guvernul a abandona*
ideea de a face plata acestor bonuri cu bancnote de afe
ministerului de finanţe tipărite în America. Guvernul va
sconta tot cu bilete de ale băncii naţionale. Plata bo
nurilor se va face îndată după terminarea operaţiunile*
de retragere a rublelor din Basarabia. Banca Naţio
nală are la dispoziţie un miliard de bancnote, pentru
plata bonurilor. Restul necesar este în fabricaţie.

»
— „Luptătorul", ziarul partidului socialist", publică
în numărul său dela 14 Decemvrie, programul partidu
lui social ţărănist. Programul, împărţit în mai multe ca
pitole mari, este însoţit de o largă expunere de motiv*
şl este semnat de dnii Zamfir C. Arbure, ConstantiB
C. Brătăşianu, arhimandritul Scriban, Ioan Pangal, Ioaft
Peretz, Ioan Mihălcescu, Ioan Arapu şi colonel Radovici, membrii ai secretariatului partidului social ţărănist
—i Eforia şcolară comunală a oraşului Arad dfc acord cu revizoraiul şcolar a fixa* vacanţa de Crăcii»
pentru scolilt primare, comunslt i i de stat, în modul
următor:
La şcolii* cu limba d* predare maghiari vacanta
de CrăcSua va începe î» ziua de 23 Decemvrie şi Va
ţin* pînă lncluziv 9 Ianuarie 1921; la şcolile cu limba
do predare români vacanţa va începe în ziua de 5 Ia
nuarie 1921 şi va ţine până incluzive ÎH 23 Ianuario, m
la şcoalele de ucenici industriali şi comerciali nu se voa
.tine cursuri ca începere din 23 Decemvrie până inclasiv* 20 Ianuari* 1921.

»
— Aducem şi pe această cale mulţumirile noa
stre autorităţilor, colegilor, prietenilor, cunoscuţi
lor şi tuturor acelora, cari cu ocaziunea morţii iu
bitului nostru Tată, au grăbit să ne mângâie prifl
prin consentimentele lor în nespusa noastră jale
şi durere.
Ne exprimăm adâncile noastre sentimente de
mulţumire şi dlui revizor şc. Lipovati, dirigentul
corului, precum şi doamnelor şi domnilor mem
brii ai corului, — FAMILIA QROZESCU..

Paj.

MercttH 22 Decemvrie l*3ß.
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Situaţia la Nistru.

Parlamentul.

Guvernul dă .următorul comuwfcat:

Guvernul a fost înştiinţat din mai malte lo
curi
că se răspândesc în ţară versiuni alarman
B U Ç U R E S T L — Camera se deschide la orele
3 d. m. Prezidează d. Duiliu Zamfirescu. Pe te despre pregătirile bolşevicilor la Nistru şi
banca ministeriala, sunt de faţă primul ministru şi despre un eventual atac al lor contra noastră,.
Aceste versiuni răspândite de criminali sau
şj alti patru miniştri.
Se citeşte şi se verifică sumarul şedinţei pre de inconştienţi, pot provoca o stare de nesigu
cedente.
ranţă care numai în interesul tării nu est».
Suntem autorizaţi să anunţăm că se vor
D. DIONISIE ROMAN cere ca ravernul «S oprească orice export de alimente din Ardeal, p»n- lua măsuri severe ée Urmăriri contra ceior cari
trueă lipsa de alimente de aici, a devenit în tim alarmează pubUcul.
pul din armă îngrijitoare. Roagă guvernul să nu
La Nistru, ca st la toate celelalte puncte al»
înziste pe lângă transferarea funcţionarilor din- frontierei noastre, s'au luat de guvern, din vre
tr'un loc în ssîtul, în timpul iernei, ci să amâne exe me, toate măsurile de siguranţă în contra ori
cutarea acestor mutări până la primăvară.
cărei tentative ce s'ar pune la cale de duşma
D. dr. LUPU declară că fată de socialiştii în nii taré.
ŞEDINŢA CAMEREI DELÀ 20 DECEMVRIE.

Pe strada PRINCIPALĂ, în dreptul urnei vitrine
luminate die rpimele locuri alle globurilor, elec
trice, (Lumea s e învăiimăşeşte ŞI se înghesiue, cu
gesturi REPEZI, ou interiectiiurâi imediate ŞI cu
EXCLAMAŢII de MIRARE şi UIMIRE, c a în fata unui
lucru ATRĂGĂTOR Ş I minunat.
Curioşi să vedem cărnii motiv se dartoreşte
tttentiumeai delicată «1 căreia; obiect este vitrina
üui Braam, ne apropiem lia rândul nostru, hc~
TÖRITI să ne cântărim plăcerea Ş I să dozam, c a
pe o reţetă, eventuala noastră admiraţie.
Hotărîri zadarnice însă ŞI deşarte încordări
de energie, căci sufletul nostru E atins.
In lumina străiliucitoare a electrioii. icăreia
velurul tapiţeriei ÎI dă o nuiamtă roşiatică, se
ina-ltă svelte, graţioase ŞI timide, săueteJfe unor
Wände şî aidmirabile păpuşi.
Evocări delicate dtoi domeniul istoriei; siluieÉe cnatioase, scoase de sub praíuí secolelor şi
împodobite cu tot uxul unor epoci dis
părute; ISguri de femei cari au 'cuno
scut
mărirea, suferinţa,
gloria
sau
eşafodul, $e (îngrămădesc urteile îâmgă altele,
prinse în miniaturi şi figurine, acoperite cu aur,
cu mătase, CUI broderii scumpe si cu fir.
Maria Antoameta a Franţei si Maria There*
ea a Austriei, stau lin deplină armonie, în veci
nătatea 'Poetesei Saptho, tot «tât ide fină c a
în marmura ilui PradJer şi alăturea) de un mardbJiz ŞI o marchiză cairi îti dau impresia c ă
«unt gata să salte în ritmul unui menuet.
Aceea ce place însă şi desfârttue entuisiasmoil. este sveltul şi tânărul ţăran român şi fru
moasa şfi admiraibiilla ţărancă a plaiurilor noa
stre rodnice, cu fotele, aJititele şi fluturii costumullui national prinse de mână de artist. în .bo
gată colora/tură a desenului şi a ţesăturilor de
borangic.
E strălucire şi realitate în bogăţia costuniutrilttr acestea nationale româneştii si a fost ide
sigur mulţumire şi plăcere în mâna CARE A aşeşat miaraoria, coordonând până şi amănuntul cu
gnjea ce oamenii EUFEVATF ştiu sa aibă pentru
tot ce e frumos.
:
E în arta costumelor acelora româneşti,
pentru IOANE (figurile niu sunt decât .nişte simple
motive, CEVA din strălucirea holdelor, ceva din
aurul câmpiillor noastre pline de soare şi de
vămt
*
Artista care a confecţionat păpuşile cu Atâta simt evocativ, din fragmente de broderie
W mătase, este_o streină, dna Henni Ingusz şi
aceasta ne determină EU atât mai mult să înjdlernnăm publicull să vadă vitrina strălucitoare
de lumina costumelor noastre nationale, şi unde
marchizele şi marchizii ou 'perucile pudrate, îtî
*ac impresia, .că ştiau gata să s'arumee în irit
ând unui menuet.
;
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S E N A T U L
BUCUREŞTI.. — Senatul în şedinţa de Luni
a terminat discuţiile asupra răspunsului la Mesa
jul Tronului. A fost aleasă o comisie, care va pre
zintă Suveranului răspunsul la Mesaj.
Guvernul a prezintat senatului un proect de
l e g e pentru înfiinţarea unui secretariat general al
minorităţilor etnice.
Senatul Marţi nu ţine şedinţă.

\

T e l e g r a m e
(„Ag.

Damian").

D. TĂSLĂUANU DEMISIONEAZĂ.
Bucureşti. In cercurile guvernamentale ST
vorbeşte în mod precis despre apropiata demlsionare a ministrului O. Tăslăuanu. Eştrea din
guvern a dlui Tăslăuanu va fi publicată în mo
nitorul Oficial, după vacanta apropiată 4
.parlamentului.
TRATATIVE IN CHESTIA CONCORDA
TULUI.
1

Bucureşti. — Ministrul de externe şl cel
al cultelor, au trimis câte un delegat la Roma,
pentru a trata cu sî. Scaun, în chestia concor
datului.
DESFIINŢAREA A DOUĂ EPISCOPII MA
GHIARE DIN ARDEAL.

Introducerea unicului tip de făină.
Cererea proprietarilor de mori din Judeţul Arad
Ieri dimineaţă s'au prezentat la subprefectura ju
deţului o delegaţie a proprietarilor de mori din comu
nele Pecica şi Nădlac, în chestia punerii în aplicare, a
ordonanţei relativ la măcinarea unicului tip de făină
şi în aceea a deciziei consiliului de miniştri relativ la
preturile de măciniş.
Delegaţia morarilor din acele comune s'a adresat
subprefecturei cu rugăciunea ca aceasta să modifice
dispoziţiile relativ
îa măcinarea unicului tip de făină
pe motivul că morile sunt astfel instalate încât nu pot
măcina, decât cel puţin două tipuri de făină, iar transïormarea instalaţiilor nu Ie este posibiJă acum.
In ce priveşte noile preturi de măciniş, maximate de
consiliul de miniştri, morarii, au arătat că aceste sunt
atât de jos fixate, încât din ele nu se^pot acoperi spe
sele de susţinere a morilor.

Programa săptămânală a „Cursului da
seară, Arad".
(Ja

chişi se procedează în mod brutal.. Cere punerea lo
pe picior Über.
D. TAKE IONESCU declară în numele guver
nului, că socialişjtii condamnaţi sunt trataţi în
modul cel mai uman. Deşi sunt condamni' la ocnă,
nu au fost trimişi la muncă silnică; Guvernul a
suspendat executarea senstinitei Cultei Marţiale,
până Ia 28 Ianuarie 1921, când procefcul socialişti
lor, va fi judecat! de către justiţia civilă.
D. IULIU MANIU cere ca parlamentul să vo
teze văduvelor marilor noştri poeţi şi prozatori
Coşbuc, Raţiu, Vlahuţă şi Garagiale o rentă viageră
de 2000 de Iei pe lună. Cererea dlui IuSiu Maniu va
fl împlinită.
D. MADQIARU interpelează în chestia CFR.
m căror vagoane se află încă tot nereparate.

D. subprefect a răspuns delegaţiei morarilor c a au
poate modifica decizii luate de subsecretariat şi consi
liul de miniştri, ci morarii să adreseze un memoriu,
arătând situaţia, subsecretariatului de stat al Aprovi
zionării.

In chestiunea dificultăţilor, ce întâmpină punerea în
MERCURI. L. franceză (încep.). Lecture sur la pro
aplicare ordonanţa relativ la măcinarea unicului tip de
nonciation des mots. Voyelles. Article indéfini. C'est —
făină s'a făcut dealtcum raport amănunţit subsecreta
ee n'est pas. Dra prof. E Costandachie. — L. franceză
riatului de stat al Aprovizionării atât de către comisia
(progres). A travers là ville. Au restaurant] D. prof.
Jean Decamp.
de aprovizionare judeţeană, cât şi de inspectoratul re
gional al Aprovizionării din Arad. Subsecretariatul, cu
JOI. Curs de limba română. Exerciţii verbale pe
toate că s'a cerut de către aceste organe oficiale, ridi
kaza lecturii. Conjugarea I-ă. Dnii prof. I. Dabiciu, L.
carea dispoziţiilor pefttru judeţul Arad, avându-se îa
Rosculeţ, Tr. Mager. — Curs de limba franeeză (încep)
vedere starea specială din acest judeţ, n'a aprobat aLecture sur la prononciation de mots. Pluriel de l'arti
ceasta cerere, ci a ordonat executarea riguroasă a dis
cle défini et indéfini. Il y a, il n'y a pas. Nombres: Dra
poziţiilor relativ 1« măcinarea unicului t p de făină.
jrof. E. Costandachie. — Matematică: împărţirea numerilor întregi; probleme practice. D. prof. I. Dumítriu.
Astfel e mică probabilitatea ca subsecretariatul să
VINERI. Curs de limba română (progres). Pronu
dea ascultare memoriului morarilor dupăce a refuzat
mele personal (formele scurtate). Exerciţii ortografice.
cererea în aceiaş senz a organelor de aprovizionare
Lectură: Popa Tanda, I. Slavici. D prof. L. Rosculef. —
oficiale.
Limba franceză (progres). A travers la ville. Au café.
Oricare ar fi motivele, pentru cari subsecretariatul
D. prof. Jean Decamp.
de stat stăruie pentru executarea riguroasă a dispozi
SÂMBĂTĂ. Botanica, Noţiuni fundamentale din m r r ţiilor, socotim că subsecretariatul Aprovizionării, afologia plantelor. D. prof. M. Musca. —' Fizica (9—10)
vând în vedere stările specifice din diferitele ţinuturi.ar
I. Noţiunea fizicei. Stările de agregatie a corpurilor,
însuşirile generale ale corpurilor. II. Mişcarea uniformă j trebui să caute modalităţi cari să facă posibilă realiza
si variată. Mişcarea circulară. Căderea liberă. D. prof. • rea intenţiunilor sale, fără a se produce nemulţumiri
T. Grozescu.
! în populaţie şi fără ca proprietarii de mori să fie ne
voiţi a opri funcţionarea morilor, chiar şi cu riscul ca
aceste să fie rechiziţionate.
DIRECŢIUNEA.
Arad, la 19 Dec. 1920.
!

Bucureşti. — Guvernul a hotărât desfiin
ţarea episcopiilor romano-catolice delà Satumare şî Oradea-Mare. Teritoriul diecezei dé
Satu-mare, v a fl alipit la episcopia romanocatolieă din Ardeal, iar cel al diecezei de Oradea-Mare, la episcopia romano-catolică din
Timişoara.
EPIDEMIE DE SCARLATINÄ IN CA
PITALĂ.
Bucureşti. — Toate şcoalele din Capitală
au fost închise. In Bucureşti bântue epidemia
de scarlaiină, în mod îngrijitor.
SOCIALIŞTII DELA JILAVA AU DECLA
RAT GREVA FOAMEI.
Bucureşti. — Şefii grevei generale, condam
naţi si închişi Ia Jilava au declarat cu începere
de Vineri, 17 Decemvrie greva foamei. D. ma
ior Arghir, comandantul penitenciarului a anun
ţat acest fapt autorităţilor superioare numai
Sâmbătă. Condamnaţii Moscovite, Socor, P e trescu, Gempet şl Cucu, s'au solidarizat eu gre
viştii foamei şi au refuzat să primească lorice
aliment..
Socialiştii condamnat! au declarat, cä vor
continua cu greva foamei, până nu vor ft «coşi
delà Jilava şi transportat! la Văcăreşti.
Redactor responsabil: Traiaa P. NIceÄa.
F.ditor responsabil: Lstircetta Lsca.

DACĂ DOREŞTI SĂ CUMPERI MOBILE,
să nu-ti pară rău de cheltuelele unui drum până
la TârgUil-Mureş si să vezi uriaşele, splendid

aranjatele saloane de mobile aiul
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Fabrică de mobile transilvăneană. Şoc. pe A.
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M. Eminescu ao. 30. Pentru portd «ä
• e adauge de fiecare carte 2 lei 50 bani.

Edniondo de Anicia Cuore. Ce simte inima
copiilor. Carte pentru copii, cu 12 ilustratiuni.
Lei 16.50.
P. Dulfu. Isprăvile lui Păcală. Carte pre
miată de Academia Română. Lei 8.80.
Fl. Cristescu. Familia Roademult. Lei 5.50.
Fl. Cristescu. Dor de primăvară. Versuri
ÎJÊentru copii, ou desemnuri, cartonată Lei 4.—.
C. Collod'i Păţaniile lui Ţăndărică. Povestea
unei păpuşi de lemn cu 56 ilustratiuni. Tradusă
din italieneşte. Lei 12.—.
Nestor Ureohia. Zânele din Valea Cerbului.
Poveşti pentru copii cu numeroase ilustraţii.
Cartonată. Lei 16.50
P. Dulfu. Povesteai lui Fâtfrumos. Lei 8.20.
Fl. Cristescu. Cairte pentru copii. Versuri de
Coşbuc, Dulfu, Vulcovici şi alţii. Desemnuri de
Stoica. Lei 5.—.
Daniel de Foe. Robinson Cunsoe. Trad'. de
Radu D. Rosetti. Cartonată. Lei 11.—. Tot adeasta cu ilustraţii coloraite. Lei 16.50.
Laura Vampa. Din lumea celor mici. Scrieri
pentru copii şi tineret. Lei 4.50.
F l ó r á n Cristescu. Povestea neamului no
stru. Srisă pe înţelesul tuturor de Florian Cri
stescu. Cairtonată, cu multe ilutrafiuni. Lei 16.50
St. C. Alexandru. Teatru, basme şî poezii
pentru oopii şi tinerime. Cartonată. Lei 11.—.
Călătorii extraordinare de Victor Anestin
după Fernand Cortez. Cartonată. Lei 8.25,
Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul
din punct de vedere agricol, cultural şi econo
mic de Ion Enescu directorul staţiunii agrono
mice şi IuJiu Enesou funcţionar superior de
bancă. Lucrare premiată de Academia Română
Ediţia. IlI-a augmentată 1920. Preţul Lei 18.—.
Pentru'porto recomandat să se adauge separat
3 lei. De vânzare la Librăria Concordia, Arad
str. Eminescu no. 39.

Bulev. Regina. Maria (AndráBajr-tér)
No 6. :: Vânz»** în angro şi
în detail. :: Cel» mai potriritm
cadouri
de Crăciun
şi Anul
nou.

E L E C T R O M O T O R

MARE TARG
DE

I Birou
Inginer
P. F0CŞANEANU
Teehnlc,
BUCUREŞTI, «trăda f»
Sărindar, No 7, c e a i de încredere, fondată la anul 1899.
n Cel mal complect
depozit de Materiale Electrice ţ i Tele
fonice, ii Au sosit» Conducte de aramă,
Lâmpl Incandescente jum. Watt 110—220
V., Vase electrice, Ventilatoare, Aparate
Telefonice cu Inductor şl B . C it Engros
şt detail, preturi fără concurentă. Fo 2212

»
p
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C O N C E P T

LIBRĂRIA CONCORDIA

189312
93090750
105593503

şi anume : textile, mărfuri coloniale,
misir, bumbac, talpă şi altele/ şi îi
rugăm să- şi facă comenzile din vreme.

66

99
societate

comercială şi industrială

ARAD.

Daci neţi trebuinţă de piele vizitaţi magazloul de pielării

FRAŢII

S T E I N E R

sir, Asztalos Sondor 2-3. :: Sueorstlt : Aradul-nou şl Siotaaa
Mare asortimcat de totfelul de piele : şevro-box, piele
colorată şi şevro-lac, piele unsuroasă, tălpi cea mai
bună calitate, piele Blank, maré depozit permanent de
accesorii pentru pantofari şi curelari.
Se 2 1 7 3 - 1 0

In atenţiunea farmaciştilor!
Mare depozit de Me
dicamente şi speciali
tăţi de medicamente,
b a n d a j e se află la

DROGERIA FEKETE
TÂRGUL-MUREŞ.
Pe

1100

1164805114

585;i569
£042556
1591712961
1490676533
20652230
11997418
82645277
3813181
6780114
1148956
3202051
88063915
25181687
71963093

SUMARA
1920

Ä

C

T

X

TT

U Septembre 18 Septembre

315154980'
aur depoaitat (monete şi lingouri) . 49375543Q
178575450
1689111
1026005 stoc metalic aur (lingouri)
« (monete)
14455
7144
disponibil, trate ş bonuri de tezaur aur. 2104763115
670041535.
Argint şi diverse monete
Biletele Ban ii Generale Române,stampilate de stat
Efecte scontate
•
J31273600
Împrumuturi pe efecte publice . . . ,
574456001
\

77260000 împrumuturi pi efecte publice în cont curent 110088000

>

Í27267969 49992031
din cari nu s'au ridicat lei:
75106306 3498169i)
Imprum. Statului de 15 milioane fără dobândă (1901)
«
de 1.600 miljoane pe bonuri de tezaur aur ( l u l l - 1 9 1 8 ) . . . .
«
de 1.600 ' t
«
fărădob. (12 Mai 1919).
de 1 miliard
«
firă dob. (16 Oct. 1919).
«
de 5 miliarde pe unif. monetară <
fără dob. (11 Iunie 1920).
Cs»île de împrumut pe gaj agricultorilor şl industriaşilor
Efectele capitalului social
«
fondului de rezervă
. . .
c
c
amortizărei imobilului, mobilierului şi maşinilor de imprim.
Imobile
. . .
Mobilier şi maşini de imprimerie
. . . .
Cheltueli de Administrat une
Conturi curente
. .
<
de valori
.» .
<
diverse
:

P

»022209775
18606783»
»7482776»©

Preturi foarte reduse.

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI.

4788100240
12000000
S-'491384
771:1574
34885S5851
8184893
2624711
842995665
373535124
4788100240

Palton de copil Le!
275 fi „mai aus.

In judeţul Hunedoarei aproape de 2 oraşe se află de
vânzare, O MOŞIE DE 44 JUG. cat. Moşiea e pe seş
şi constă din arăier şi fânaţ şi cu moşiea se dă şi
drept de păşunat în păşunea comună din loc. De moşie
se ţin şi case de locuit şi toate edificiile economice ce se
cer la o moşie. Cine se interezează, se scrie lui NICOLAE
lOSOf; parochgr. or. în Banpotoc, poşta ultima Şoimuşul-Murăşan, judeţul Hunedoara.
Io 2289—3

ARAD, strada Eminescu No 39.

80 Septembre

Galaţi

Palton de U r n i , de
cuibare neagră tan
albastru Lei 8 5 0 si
mal sus,

MOŞIE de VÂNZAR

format nulaş dublu (42—68 cm.)
de 24 chilograme şi format 13*
( 6 3 - 9 5 ' cm.) de 50 chilograme,
de vânzare în mic şi mare la

1919

m ă r f u r i din

Mantale, colorate, sau
negre, din plliă de
măta»ă U I 1500 fl
mal sus,
Palton de Iarna, co
lorat, elegant Lei
580 «I mal iua,

MAOAZIN DE MODA PENTRU
DAME, ARAD, STRADA PIR1CI
dj (VÖRÖSMARTY) No 3.
Pe 1913

SITUATIUNE
Avizăm onoraţii noştri ctmercianţi
că ne-a]; sosit un nou transport de

O F E R Ă :

IULIU r LESZ

H â r t i e

%

CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU.

PARDESIE de DAME
CONFECŢIONATE
după CEA MAI NOUĂ
MODĂ de PARIS oo

I
d e

8

A

S

I

252720
25616512
495571961

252242
22066497
49430079T

91584958

92427294

8042556
801255 i
1598926166 1598926166 •
1495^765^3 )495676533
9980'OOüO
S,98000000
1978717014 2062"40345
30442912
30533641
11997418
11997418.
82645277
3:645277
8813181
8813181
6800.69
6800\69
1211443
1211323
- 2101563
3073285
10189026
9919133
1455985781 1341105003
810455535 1179632045
11508253316 11993485736
12000000
12000000
57045071
57045071
. 969600
7969600
72314131^2 7608688343
9604683
9604083
6558241
7H11923
1121728170 1110166831
3061934419 3185699285
11608253316 11993485736
r

Í M S e p t 111»
Efecte fi alto valori ie restituit
18 Sept 1920
2Ö6717475
Efecte şi alte valori în păstrare
. . . .
229754340
3100000000
Bonuri de tezaur aur în gaj p. Impr. Statului .
76 0000000
»15492298
Efecte în gaj şi în păstrare provizorie
527372660
Conturi de ordine . . . . . .

Tiparul TIPOGRAFIE.! „CONCORDIA", ARAD

2600222111

V

Capital .
,
Fond de rezervi
Fondul amortizărei imobilelor, mobilierului şi maşinilor de imprimerie
Bilete de bancă in circulaţiune
Profit şi Pierdere
,
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conturi curente şi recepise la vedere ,
. ,
Conturi diverse
. . . .

Taxai

2450222111

Scont

1

8393246200

8387127000

192500*80
6585746650

192557045
8J7968404*J

67o

Dobftnda 7«/o

Cenzúráit:

Constantul Teodorcscu.

