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~ Puterea. 
o . data. cu sosirea, toamnei şi cu 

deschiderea corpurilor legiuitoare, un fior, 
tAios ca. o lamă de cuţit, strabate trupu
li~e politicianilor şi organizaţiunile po, 

ce a dobândit slÎgestivul nume de "Pu
tere, " 

Ci totuşi de la înălţimea ei, Puterea, 
ascultă o voce, aceasta, liniştită. şi pro
fundă, şi <urmează un sfat ce i se da. 

Ivrie Unce. 

In mâinile oamenilor slabi, şovăiel
nici sau nu destul de experimentaţi ..şi 
personali, Puterea este o sursă de neno
rocire şi de dezastre sociale; din contra, 
1n mâini enrgice şi conduse de o conştiinţă 
puternică, Puterea, devine o binefacere 

E.' glasul şi voinţa naţiunei,' este 
sfatul desintel'esat şi românesc plecat 'din 
însăşi esenţa nevoilor şi aspiraţiunilor 
naţionale. 

Buzele tremură, şoptind cu emoţie, 
un nume; ochii se indreaptă 1n spre o 

, imagină ascunsă deasupra capetelor noa
stre, In . eter; mâinile se Intind doritoare 
să apuce mantia nevăzută aviziunei de
licioase, cu înfăţişare de femee; cu zâm
betele enigmatice şi ... grele de, promi-

şi o Inalţare şi un mijloc de întărire --- ._. *... 44" _. 
.......... ;.. 

şi de organizare sistematică ~_ forţelor şi 
calitatilor unui popor. Nevoia dezarrnărei maghiare. 

Exercitată In spiritul respectului le- Obţinerea unei complecte' 8'ltitfacţij În chestia 
gilor, facultatea aceasta de conducere de- exregelui Carol. -
vine o ereatoare a id~ilor de disciplina In urma 'energic~i atitudini luată de rMarea 
socială; exercitată însa arbitrar şi abuziv, ~i Mica Antantă, faţă de evenimenţele din Un-

liuni. în afară de respectul ideei de libertate, ea garia cum ~i de atitudinea lipsitA de sinceritate a 
R fant?ma capt~vantă a " Puterii" ,spre devine un instrument ,de, teroare şi de guvernul,ui mag,hiar, s'a r!!uşit să se obţie deplini 

rare se. lnh~.d mâmtle, spre care se in- înjosire colectivă şi individuala, . satisfacţIe relativ la soarta. exregelui Ca.rol. , 
Ilreaptă ochu, spre care tremuri\. perdute. 'tl'. 1 b ' .. l'.! Adevărata inteuţie a monarhiştilor unguri fi 
b 1 l't" '1 'd' ţI' .' aplica a Il- aza .unel concepţll Sa.-' d . *- b " b '1· , , uze e po 1 lCIam 01' ŞI ·orm ee ol'gamza- t ăt P t 'd' A . 1 1 -. 1 1 eel au un. parte a mem fl or guvernUlUi, era si 
punilor politice.' 1 n oa~e, , :~eI'ela l'.r

t
l IC t tnlve 11

1 
docJda; I se. îut~rzie !ucrurile, a.stfel ca H~b8bu.rgul să ră

La picioarele. piedestal ului de . pe \' apropie. ŞI ~~e eg(l, -ura n re ; case,. ~! mae cat mal mult pe teri~orul Ullgaru~i, cu spe-

P t t t t
I'. l'. . h flecflreI8. dmtre acestea drepturile ce 1 se : ranţa cA totul se va aranja. , 

rare u erea e aş ep a a. Sa. se co oare, '. t t b d d t t; 5 b . . I f' 'd • d • U 
P
entru a alege p. e cel mai demn să se I cuvm ŞI mpar, e pe ,a~ă e rep aei ' u ldmtPe~IUA ncel e

t 
IrasPAund ere ,lasă, R-

o • ,. pământul ţăramlor carI 1 au apărat ŞI l'au I gatl.aa ce a ŞI In momen u can scnem aceste 
rJdlCe până la Inălţlmea el,- gloatele de 'ft. . I rânduri, exregele Carol, trebue să se afle la Ga~ 

. adoratori se tnghesuesc şi se strivesc" şi - cms 1., t • tI. l' laţi, unde va rămâne câl~va zile. 
calcă pe picioare, işi dau cu' coatele se. , ~p~lCata usa, la noroc ŞI l~ in âmp are i O datii cu restabilirea timpului, ce face ca 
!şi spun vorbe urMe" in mijlocul inval- ŞI sohCItată, ~ără acea g~avltate ~ufle- i marea să' fie ag.tată, unul din vasele escadrei en-

II 1 ' tească a marIlor răspunderI, aceeaşI Pu- I gleze va duce pe exrege la destinaţia pe care i-o 
lIlQşe el. ·t' "\ d d t fi ' î' '1 

O t " 1 lb x d' . ere, ajunge un mlJ oc e ezagregare- a! xează, pnn natura mpreJurăn or, gre~eala ce a 
C 11 se 10 eaza. lD cauza lmpa- " d ," ,., . , 't 

,. •• 'y.'. "1 f'- -forţelor naţIOnale ŞI e nesocotlre a 01'1 L savar:;Il, ' . ,< , • 

~Ienţel ŞI a neSIgur antet, surâSUll e, 01 ă rb tit,t' . Câteva Zile vor trece ~l toata această agi 
late, se h'ansfornIă in grimase; bunele c rorA 1 f3rtă \~ t 'ă . d II· taţie' deseartă creiah\ de aventurile' exregelui va fi 
procedee ostenesc iar poşghiţa de civili- c~as u ere, magIC. ~I at~ta e, cu desă~â.rşire uitată., cu condiţia. însă ca Ungaria 
zaţie, adunată cu vremea, se sparge, la- in funcţle de oamem.' e SOh~lt~tă, 10 ace~t 1 cuminţit~ pentru totde~una să nu co?tin?e să fie 
sAnd frâu liber instinctului, ce brutal şi tnce~ut de t?amnă ~l. in plezlUa de~chl- 1 p"ntru, Europa, o sursa. de necazun ~I de ne-
violent se exteriorizează În insulte i In derel cOl'pul'llor leglUltoare de mulţimea! plll.een. ' .• ., . 
. • ! . ' ~ " celor carI cred că au dreptul la con- f PentJu a se ajunge Insă la rezultatul i;acesta, 
InVectIve, nedespi eţumd ,la nevoe mCI d :. t ti' ' t este nevoe ca să se dea o soluţie satisfă.cătoare Rl "1 1 d d' , t' 1 ucere pen fU un mo v sau pen ru ' T 
1Il1J oace e e or lll, mal ma erm , lt 1 ' , • imediată ~i celeilalte chestiuni referitoare la Un-

Privind valul de oameni politici, de au" ' . . . garia ~i anume chestiunei, dezarmăreÎ. . 
politiciani şi de clienţi ai politicianismului, Iu m~!ţllnea celor carI se î?g~e- Ungaria a profitat de toatefmprejurărHe 
00 aşteaptă momentul suprem, al ~legerei sU,es~, un1l ?~r..~ut~:ea tn baza obI~e~u- pentru a inarma ,in mod ~eghizat ~i ori cât de 
zeiţei care de multe ori nu se hotareşte . lUi, ŞI ~ tradIţIeI, alţl~ ca ~ă nu. plat dă slabe ar. Q)Utenl~ maghlaret în momentele ~e 
de Ăt dă" 'd '1 ' l' d obIşnumţa guvernărelt de-şI partidele 8- faţă, mei o măsura de prevedere nu poate să fte 
, c , up am ŞI am, ~ ZI e, al lmp~. ~ cestora s'au compromis prin atitudinea 'a-' de prisos._ 
ImpreSIa neteda a patImIlor, a amblţlel t 1 ă b' lţ" t t Reântoarcerea exregelui Carol a dat ocazie 
şi a vanităţei ce fl'ăuUt!!tă şi vor continua VUfă n r z Ol~ a n ~eră pu ere~ t~en ,ru Ungariei să-~i întă.rească. ~i mai mult efectivele 
Sa fl'amânte multă vreme omenirea. 8. ~ce cu ea o yrl,m, eX~erle?y •. Iar pe motiv că, apărâ siguranţa naţiuaei, in realitat~ 

Fervenţa pl'ivirilor, nervozitate a gesturi- alţII pe bază de prmClplU reglOnalist. Insă cu scopul de a illtre~ne tu~burările ce -ar 

lor şi dezarmonia clamorilor ce se ridică, De la înălţimea la care se găseşte, putea să fie de. folo~ cauzei maghiare. , ' 
le fac insi\. să inţelegi că ,Puterea este Puterea rămâne Insă liniştită şi senină. ,Ace~stă SituaţIe nu poate să dureze Şi de 
do ·t.... ' It· t . i it' " _ U ecbile ei au auzit de mai multe ori aceea ~e impune o procedare repede in dezarmarea 

rl a. mal mu pen ru ea ns ŞI ŞI .pen r , , , . .' statulul ungar. 
I tru. foloasele ce le poate aduce acelora- tn c~rsul ac~lu~aşl a~.' a~eleaşl glasun ŞI ace- Mica Antantă. va trebui să. exercite controlul 

C~\l O posedă, de cât ca o sursă de ac- leaşi rU?ămmţl; ochU.el au Vă~U~ tre~~râ~d necesar la dezarmare, fi din punctul acesta de ve
tivltate şi de energie, creiată... nu pentru aceleaşI buze, holbându-se aCeiaşI OchI, mtm- dere Marea Antantă,Im face nici o opiniune se-
folosul unora, ci pentru fericirea tu· zându-se aceleaşi braţe. Ea are exerciţiul 3- parată,. ,. 
tulOl·. dulaţiei şi pe acela al aşteptărei; mai Este in~eres~l Ungariei să ~e s~pue dând 

Şi când te gândeşti cât de maleabilă, . mult
t 

ea nu cochetează nici o dată cu. ast~~l o pr~ba eVldenta, că Un~aTl~ ŞI conducă~ 
de capricioasă. şi de multiplă in aspecte ~ceia cari o dores~., ci aceş~ia. din ur~ă,l ~:r~~s~~:~leia nu se opun masUrilor drepte Şi 
e~te, ~ceastă facultate de stapâni~e, de do- Iau drept ~oc,hetărll ,~le Zeliel, .pr~prule I . 
IDlUaţle şi de creare de directIve noui, lor gândurI ŞI proprule preocupaţmm. - . 

.. 
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-k: Asocia tia Învătătorilor" si stati- I , , . Transportarea exregelui' Carol 
la Galati. 

Semănăturile În Ardeal. 
ficarea scoalelor. , 

In adunarea ţinută zilele trecute la Sibiu. 
de Sinodul bisericesc, s'a luat decizia să se lupte 
pentru menţinerea şcoalelor confesionale. 

Invaţ,ătorii insă. in aproape totalitatea lor, 
cred că este o greşealii. funcţionarea mai departe 
a şcoalelor, confesionale şi de aceea îşi manifestă 
părerea să se procedeze de stat la statificarea 
şcoalelor de oare Ce după părerea corpului în· 
văţătoresc numai pe această cale a trecerei . şcoa-

Il lelor la stat se va Dutea perfecţiona învlFlmân
tul, asigurâlldu-se tot deodatli. existenţa membri· 
lor corpului îu_ătătoresc, în conformitate cu ce
rinţele de astăzi ale traIUlui. 

In consecintă învăţătorii convinşi că propă
şirea şcoalei şi buna stare a corpului didactic nu 
pot fi asigurate de cât prin trecerea şc.>alelor la 
stat, se folosesc de toate prilejurile pentru a 
răspândi şi a pune in valoare această convingere 
a lor. 

Faţă de deciziile luate la Sibiu, , Asociaţia 
învăţăJorilor., ia rândul său, a Întocmit şi adre
sat o circulară tutulor membrilor ~ăi, tn care se 
arată greşeala ce se face prin ideea de a se rflen
tine şcoaleie cOl1f~sionaie. 

Dăm mai jOfi pasagiile esenţiale din circu
lara Asociaţiei învăţătorilor, către sectiile ju-
deţene, în· sânul cărora există dealminteri I 
aceeaşi convingere relativ la nevoile statifi-
cărei. 

,Pentru tnvăţii.torimea noastră, - deplin con· 1 
Vll1Să de dreptatea cauzei ce o susţine, Întru a 
vedea şcoala românească ridicată în acel loc, ce îl 1'1 

indici vremurile de faţă ~i situ,.tia schimbată
hotărâre a Sinodului biserict?sc din Sibiu nu poate I 
să fie decât un nou imbold de' şi s!rii'lge râ!ldu- II 

riIe, a purni înainte şi a nu se mai opri, altul, 
pâuă nu . va vedea realizat aceea, ce doreşte din i 
suflet intreg poporul, care în preullt lucep.1 a-şi I 
da atât de bine seamă 'de roadele învăţiiturii se· '1' 
.mânate prin şcoală. Şi acest ceva e stalificarea pe I 
toatA linia a învătământului popor al. 

I 
Mizeria nemai pomenită in care zace şcoala şi I 

învăţltoruJ confesional şi ·pestecare&'a. trecut a~a I 
de uşur în .Sin6duh din Sibiu, pentru a hotărî ce I 
s'a hotărât, aşişderea e garantia cea mai puternicA, 
că. în cel mai scurt timp vom atinge !'copul dupa 

.. care aleargă un popor întreg şi noi de atâta amar 
de vreme. 

In consecinţă: 
1, Presidiile tuturor secţiilor judeţene sll.co~

voace d_e urgenţă şedinţa comitetelor centrale şi în 
ba~a hotărâri lor ~j c moţiunilof> a1ât de dese, -
ce au fost votate cu ocazia adunări lor generale ale 

. tuturor Secţiilor, - să se compună un .memoriu •. 
in chestia cererii statificării întregului învăţământ 
primar. 

, 
(Prin fir speCial.) 

Galaţi. Autorităţile locale au fost înştiinţate 

In urma ştirilor primite la direcţia a!{rict ., 
- turii din Cluj referitoare la mersul timpului ~, 

lucrărilor agricole în Ardeal, Banat şi ţinutur:. : 
Ungurene ... se constată următoarele: ' '1 

că canoniera engleză pe care a fost, imbarcat alaltă
ieri la Baia exregele Carol, va SQsi în cursul nopţii 
sau mâine dimineaţa în raza portului Galaţi. Aci 
se va face transbordarea de 'pe canonierâ pe tor· 
pilorul Cardifî. . 

Exregele Carol şi Zitta sunt însoţiţi de un 
amiral şi doi ofiţeri englezi. 

* 
~ Belgrad. -=- Exregele Carol a trecut astăsear ă 

pe un torpilor englez prin faţa Belgradului indrep
tttndu-se spre ,Marea Ne<lgră. 

;« 

Bucwre.~ti. - Trecerea lui Carol de' Habsbuq{ 
prin gara Chitila, foştii suveralll vor rămÎlne sub 
pază trei zile la Galati. 

• 
Gahtfi. - In urma llouilor dispoziţiuni itine

rarul foşiilor suveranf ai Au~tro-Urigariei a fost 
schimbat. Aceasta schimhare a fo<;t p' ovocată de 
faptul că la porţile de fer apele Dunărei au scăzut 
alttt de mult încât esre impo~ibilă trecerea cano- _ 
uierei care transpona pe Dunăr ~ pe cei doui t'xi
laţi. Aliaţii intervenind pe lângă j;!,unrnul român, 
acesta a tnglie1uit trecerea pe U'ica!: La' Orşova 
canonicra eng,eză a aco"lat şi d·' aci, Carol şi 
ZiUa de Habsburg insoţiţi de suita lor persoll:tIă 
au fost urcaţi intr 'un tren special in care au luat 
loc şi doi ofiţeri englezi precum şî reprezentanţii 
guvernului român. Trenul a plt'cat diu Orşova sub 
O sc\'cră pază de ageilţi ai poliţiei engle?\". S'au 
luat imediat mă~uri la IOilte staţiunile, în drum 
spre Galaţi penlru ca linia principală. sti. fie com'
pled liberă. 

Până. la Chitila tr'>llul V,ţ urma recte Simple
nului, iar aci va lua iinia acceleratului Orleanu şi 
va sosi lâ G:.;lati la ora I 1 si 50 minute. 

Fostii !'uve~alli· sositi la 'Galati ,'or fi imbarcati 
abia in 'cursul nopţii pe' crucişă.to~ul engl ez Cardiff 
făcâad parte din· escadra engleză. dela., Con
stantin()po~. 

Timpul În general s'a menţinut secel~ j 
ziua cald, noaptea rece, dimineaţa cu brumij 
groa ă., ~i în locurile. muntoase .catar lugh', , 
Timp de altfel favorabil recoltatulUl porumbu:::, 
furajelor şi in general . tuturor prăsitoarelor, c~( 
care a ingreunat arăturile şi-semănăturile ~ I 
toamnă.. 

Toate din cauza timpului secetos. care i ,~ 
fost de lungă durată mai toate cu]ţurile au at. 
de suferit. Ca urmare toate au dat recolte It, i 

diocre în special legumele şi mai ales acolo un~b 
nu au fost irigate. . ,~ 

Viile înse. ~al căror cules a inceput şi ~\:! ~ 
pe terminate, dau recolte destul de fru!l1oa~ 
mai ales din punct. de . vedere calita.tiv, seC:ij.~ 
inftuenţând mult la cOllccntrarea zahărului] ~ 
bob; de unde urmeazA că acest an vom aVt\ 

vinuri tari, bogate în alcool, ţinându-se sea~i 
bine înţeles de conservare ŞI preparare. 

.......... # ..... 141'* ..... 
Impărţirea cailor din Germania 

Consiliul de miniştri reveuind asupra ll:. 

dului de repartiţie, al cailor ce ni se "or re.t::~ 

de către Germania, repartitie hotărâtă prin j,;. 
n'llul acelui consiliu 'cu Nr. 2880 dia 1921 .• 
dispus ca allimalele ce vom primi dela germa:~' 

conform tratatului de pace dela V I!rsailles să (: 

dis tribue astfel; 

Armăsarii să fie retinuti pentru dcpoziit~. 

Statului, admil1i"trate de departamentul do~;. 

niilorj 

Din iepe să se reţină un număr de 50 ~ 
capete pentru herghelii!e ministerului de dome:~ 
din razele cari au să fie determinate ulterior; 

Noatene\e 520 . sn. fieincredinţate .mi:.· 

sterului de război . pentru depozitele sale de r~ 
Acest vas a sosit în apele româ leşti de patru 

zile aşteptând aceastA misiune. Imbarcarea se va 
face la punctul numit Cotul Pisicei.. Paza va fi 
fă.cută de mo!litoarele • BrAtianu., .Lascar Catargiu. 
~i alte două vase de ră.zboi. 

.monIă; 

De două zile, după cum se anunţă din Con. 
stanta, nici un vas nu a luat largul din Cauza 
fUrLunei care s'a ut'slănţuit pe mare 

Faptul acesta va tace ca - foş{ii suveranÎ să 
rămâe la Galaţi 2-3 zile. 

La imbarcarea Hab~burgi'or nu vqr asista 
decât prefectul .poliţiei ~i comandautul postului. 
_. _ ..... _-.... "" ..... _-_ ............ ...-._-_ .... - ... * ..... ---........ _,. ............. _-_ ...... _ ............. _---

500 iepe încredinţate ministerului de rălt:, 

pelltru hergheliile sale ~i panlra trebuinţele o61~ 

rilordela trupele' călări; 
1000 cai să se distribue ministerului ~ 

război pentru completarea' efectivului cavaler;l 

sale; " 
1050 cai jugani. spre a fi -distribuiti locuit:

rilor din judeţele dăunate de trupele inamice; 

2. Memoriul de natura aceasta sti. 
cel mult în decurs de două săptămâni 
mai jos, biroului eentral al Asociaţiei 
două exemplare: 

, Programul săp tămânal al Cursului 
fie inaintat, 
de~a data de #' 

III Cluj in 
liber de' seara~ Arad. 

Luni. 7-8 li mha română. (Cur~ul funcţiona· 
rilor) L exerciţii de celire şi verbale. Prof.. dnii 1. 
Dabiciu T I1bger. Limb,t română II (Cursul func· 

. 3540 iepe, alese ca bune: de, prăsilă, să It 

-distribue crescătorilor de cai din toată ţara, oi 
se vor obliga de a produce cai pentrU armată, S:I 

condiţii cari răUiân a fi determinate. 

Distribuirea se va face după indicaţiullile ut~ 

comisiuni instituită de ministerul domeniilor . . 3. Preşedinţii subsecţiilor să fie recerc:tţi a 
interveni pe lâllgă fiecare ÎnvăţiLtor confesional. 
că întrucât poporul din comuna respectivii. do
reşte stalificarea ~coalei lui, să se dreseze un 
proces-verbal, despre aceasta, care 'anexat unui 
,memoriu, cu conţinut al nevoilor locale, să -tie 
trimis centrului Secţi .. i. Dela centrul Secţiei, toate 
cole-;tate În urmă, si fie expediate biroului Aso-
ciaţiei. • 

4. In comitetele centrale să se corecteze, 
mediteze ~i discute şi asupra cau'zelor, cari au 
făcut să se decidă fn felul de mai sus arătat, în 
Sinodul dela Sibiu 

Toate :tmemcriilec, :tlnoţiunile« şi procesele 
ve'rbale adunate la centrul Asociaţiei, apoi în cel 
mai scurt timp prin o comisie vor fi aduse şi 
prin interveuţia unor marcante persoane depuse pe 
biurourile ambelor corpuri legiuitoare. 

Cln;, la 1 Noemvrie 1921.' 
Tmian Suteu, Gavril Alma$~anu, 

preş. Asociaţiei. secr. gen, al Asociaţiei. 

- tjonarilor). Tratarea ueni piese de lectură Prof. d. 
Isazăr Roşculeţ. Limba franceză. 1 La classe. 
(Lecture et trad.udi, n). Prof. doamna Lucia V. 
Babescu. • 

ltJarţi. Limba româ.nă Curs public.' 8-9 
Exerciţii de cdire ~i verbilk Pref d. L:lzăr Rnş
cuJeţ Limba franceză IL 'Grammaire, Phonetique. 
Prof. d Jean D.'camp. 

Nercuri. Limba franceză r. Convl'rsation sur 
"La salle de classe". Praf. dna Lucia V. Ba
bescu. 

Joi. Limba română. (Curgul funcţionarilor) I. 
(7-8. Cetire ArticoluL Praf. dhii 1. Dilbiciu, T. 
Mager. Limha română. II. (Cursul funcţi6narilor) 
7 -8. Decliuarea Letire Prof. d. Rr'şcu1eţ. Alge
bră. Numere algehrke. Prof d. S. Dumit,iu. 

Vineri. Limba româna. (Cur~ public 8-9). 
Cetire. ArticoluL Prof. d. L'l71r Roşcuieţ. Limba 
francezii. 1. Grammaire (L'artich·). Conversatioll. 
Prof. dna Lucia V. Babescu, Limba francezii.. Il. 
Grammair~. Cauşerie litter~aire. Prot. domnul Jean 
Decamp. 

A nin'lalele se vor Ja la acei' locuitori ClC 

vor dovedi Cli stlltinţe judecătoreşti de{initive d 

li s'au luat sau distrus cai, cum şi în schimt: 

bonurilor de rechiziţie neli,chidate până Îl} preze:: 

cu cOl.diţie ca valoare pe cap de vită: să treaci 

de 800 lei. Pentru amândouă cazurile de mai Sili 

s; vor preferi dintre ace~tia acei cari, nu au Yl:~' 
de· muncă. 

. Se vor exclude dezertorii şi nesupu§ii. 

Acelora cari nu au seutinţe judecătoreşti f 
mCi bonuri de rechiliţii, dar cari vor putea d;· 
vedi cu acte că li s'au. luat, distrus sau reehi:: 

ţionat cai, li se vor da animalele contra unui pri' 

de incurajare stabilit de comisiunea. de dis:rt 

!:ouire. 

Distribuirea· la fiecare judeţ se va face ~ 
ministerul de interne, iar între locuitorii din ace;~ 

judeţ se va face prin trag,;r~ 'la sorţi de prefe'i~ 
judeţului. 

-Mare asortiment de blouze, tricotate, gar

nituri, ciorapi şi mănuşi preţuri ieftine la BĂRSONY ARAD, Piata Avrsil 
~ , -----
11>0 Iancu Nr. 11 
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INFOI'~IA TIUNI. 

_ Ministerul domeniilor face cunoscut că s'au 
~tins aproape in întrt"gime pAduril& care ardeau, 
gratie trup;lor adu.se care au deschis 'lilJii l~rgi în 
jurul flacănlor, opnndu-le astfel de a se mal pro-
paga. 

Ib: - Con"iliul de Miniştri a aprobat contractul 
, fU firma ~Floago şi soc. Kiov-ic?c din Lub!in care 

~ cerut ministrului comunicaţiilor concesiunea liniei 
'ene Bucureşti - Cernă.uţi - Lwov- Var~ovia-

_ Ordonanta relativ la închiderea localuri lor 
ora 11 şi ju~;ă(ate noaptea a fost Mercuri revo-

astfel că. localurile de clasa intâia vor putea 
deschis p!înă la ora 1 noaptea. 

_ Dela I Noemvrie până ieri, dimineaţă au 
anulltale serviciului sanitar al orasului Î ca

i de tifos abdominal. număr ce a;vedeşte că 
nu respectă indestul măsurile de preca11-

recomandate de medici. In luna trecută s'au 
]2 cazuri Jifos 'IIi a"tfel se spera că În 

d boala va înceta de a se mai ,wunţa. 
S'a constatat aproape în tOlte' cazurile că cei 
năviţi au C')fls~at lapte nefiert, unt preparat 

astfel de lapte sau fructe nespălate de prav, 
__ In sensul unui ordiu ministerial, SOSit Iert 

ra 'Arad, se interzice folosirea titlului 
pe care l-au avut tuturor acelor foşti fUlIc, 
sub regimul Ullgar, cari au refuzat a depune 

. :ritnfUI ofIcial după întroducerea admjnj~traţiei 

Ht'ged ii'l, locuitor lY1n Sân tan a, 
~ă vină cu trenul electric la Arad, pentru a 

cumpărâri la târgui de ieri, a ajuns sub roţile 
i care iau tăiat ambele picioare. Nenorocitul 
transportat io spital ul judeţean. 

- Delegatul sovietic care a_tratat la Roma 
.. a conventiei comerciale ruso italiene, a 

cu aeroplanul spt:e Rusia. Aeroplanul ~ căzut 
Telum, omonî.nd pe. dOÎ dintre pasageri. Re· 

• au fust arestaţi; fiindnă s'au gasit In aeroplan 
~i bombe. 

F. 
co· 
28 

~,. ELE G R .c-'-lll E. 
(Prin t1r speciaL) 

Scandulngli Îurellrcă ~ă fle-vusteze ]0-
calul sel"Yiciului de sigurulltă din. 

Ploieşt.i. 
PloiefN. - Serviciul special de siguranţă lo

cală. a arestat şi inaiutat parchetului pe indivizii 
S. Ionescu ~i Ioan Ionescu zis BuduJacu, cunoscuţi 
scandalagii t fiind implicaţi intenlativa de omor 
împotriva câ.rciumarului Dragomir Nic din strada 
general Cantacuzino 42 care a refuzat să le mai 
vândă bGutură. Uliul din ei fiind arestat de către 
agenţii serviciului de siguranţă, cel de al doilea 
Insoţit de câţiva apaşi au incNcat să devasteze 
localul serviciului de siguranţă. Fiind şi aceştia 
arestaţi toţi au fost inaintaţi parchP-tului. 

o cerer(~ a S~rbÎf~i in Che!'lU,l 
mărf'i lTngariet 

{lezar-

Belgrad. -Consiliul' de miniştri a ţinut aZI 
~edjnţă ~ubpre~ediJltia regelui Alexandru. S'a ho
tărât textul lIolei. ce se va trimite Ungariei şi 
Marei Antante prin care se cere că dezarmarea 
Un.gariei să se fucă sub controlul Micei Afltallte~ 

Hotănirile cOllfprintei allnbu~udori1or. • 
Pm-i,<r. - Coderinţa ambasadorilor luând cu-

nostintă de nota Jui Bencs constată că proclamrt
tiu~lea' g-uvernului ungar referitor la Înlăturarea 
Habsburgi'or va furniza Mic~i Antante a'Sigurărife 
esenţiale pe care "e,a cerut. A<;igurarea dată de 
g'uvernul ungar prin care proclamă înlăturarea 
Hab~b1lrgilor va permite Micei Antante să inteteze 
pregătirile militare. Conferinţa a hotărât si fllvite 
guvernul ungar ca în termen de o săpIămânA adecă 
până [II ziua de 8 Not'mvrie să proclame în mod 
efectiv îlJlăturarea oricărui Habsburg dela tronul 
Ungariei. 

Conferinţa a examinat la sfârşit condiţiullile de 
internare ale exregelui Carol ~i În special II1ă'iurile 
de supraveghiere ce trt'bue~te luate. Conferinţa a 
examinat silufţia din A~bania-de IlOrd IIt"itând Ju
goslavia să LlU iiltreprindă nici o acţiune milit;,râ. 
îu Albania, a cărei vor fi fixate cât de curând. 

Demi~b gUlcrnu.}ui pru8i~lD, 
- In urma interventiei dirl'ctiunii C. 

miRisterul comunicaţiilor'. din Belgrad, a 
eri că a admis, cu fncepere t dela 

a. c. ca Simploa ul să treacă pe la , BerUn. Cabinetul prusian a demisioRat 
1 fiindcă toate sforţări!fI făcute de preşpdintele con· 

ln urma acestui aranjament trecerea trenului 
Gngaria, riU va mai fi nece~arA. 
Simplonul plecând din România va. trece 

prin Jugo~lavia, Italia, Elveţia şi FralJţa. 

. Banca de. Credit din Oradea-Mare, cu 
s.;himbului coroanelor a introdus în mod 
pest~ 40 milioane coroane în ţară, păgu

'astfel statul cu suma de 20 milioane lei. 
Cazul fiind aduS la cunoştinţa mi!Ji~terului -de 

susnumita bancă a· fost condamlldlă sI!. 
suma de 20 milioane lei despăgubire 

- fn vederea llchirlărei Băncei Austro·Un· 
biletele acesteibAnCÎ vor fi retrase diucir

Pentru a se e~'ita orice nt'inţelegere, tfebu~ 
ştie că este vorba numai de biletele Ba.!lGe'Î 

e cari Se gă'ies.c în străi nătate.· 
le purtând stampila uneia din statele 
rămâÎl În afară. de regulamentul ce 

aceasta lichidare. 

I 
sili ului pentru a constitui prin remaniere un nou 
cabinet sprijinit pe straturile adânci ale poporului 
au e~uat. Inainte de a comunica demisiunea cahi-

I n'etului în dieta prusiallă prt'~edjntele cOllsiliuui 
primise rezoluţia fracţ;unei democrate· din dietă, 

! prin care se aliunţă că· având in vede,e eşecul 
străduinţelor pentru lărgirea coaliţiei, miniştri de-
mocraţi ~i-au dat demi~ia.. . 

Bunde1e n.ugbi'lre continuă Rit atace 
la 2'ranilele AustrIei. 

Viena:.- Activitatea bandelor m~ghiare la 
graniţa Au~triei de jos şi la graniţa - Stiriei a 
sporit În ultimile zile. Bandele IlU par de loc dis
puse să depună armele sau să evacue7-e. Burgen· 
landul. 

- Comisiunea tnsărcinată cd cumpărarea de 
'din Elveţia, din creditul de 24 milioane' 

. elveţieni va pleca Vineri. 

Iu noaptea de 1 :'ioemvrie o puternică bandă 
maghiară a <tlaCa.t a'.:\llJlposturile austrjace pe teri
toriul Siiriei la sud· est de Friedberg. Des de di 
mineaţa lS'a ~rimis UII detaşamellt de vânărori alpini 
într'ull automobil la faţa locuiui. In drum automobtlul 
s'a lo\'it de un s~âlp telegr~Jic ~i s'a resturnat 
omorând 9 vâoă.tori şi răn i ud·i'. 

O a!tă bafldă Ilnghiară a atacat ieri după 
amiaz sentillelele dt>ia podul iâ:dui Leitha, lângă 
Brurk. Doui membrii ai arestei bati de an fOS1 

ucişi, unul rănit, i;lr altul a fost făcut pri'·oHier. 
Direcţia generală a vămilor din mi nisterul 

_."," . ...," .. c a' hotărât ca pe viitor vama Nepolocnuţi 
numească • Grigore Ghica Vodă" 

Nu peste mult' vor' tncepe lucrările in 
pentru cOllstruire~ uneI mari fabrici de va-

Dr. P. Robescu, direttor de spital, ordinează 
dela 8-9 ~i 2-4, in Bule,,_ Regina Maria 

Neuman. 

Dr. Comelia JJloga s'a . mulat ta strad 
urut 5 (fosta str. Szent Laszlo), 

Cărucior pe~tr~ copii şi scaune, de sport 
I mare asortÎmant la magazinul Iuliu 

to Ârad. 

NOhl. conferintt·j ;IJnhHs~ulorilor către 
(;ermanlll. 

Berlin. Nota conferinţei ambasadorilor 
trimisă Germaniei in che~tia Sileziei superioare,_ 
declară că e de datorii Germaniei ca să îlll piedice . 
orice turburatori de a pătrunde din Germania în 
zona piebiscitară din Silezia superioară. Piln 
aceasra notă se face responzabil guvf'!rnul german 
pelltru orice mj~cări eventuale favorizate de ger
mani 

Agenţia 'Wolff observă. că la Berlin nu se ştie 
daci nota trimisă. guvernului polonez e redactată 
În acel aş termen. 

Rilspumml gun~rnului britanie la 
'nota so\'ietelol" 

Londra. - Guvernul britanic a transmis, la 
Moscova răspunsul la nota sovietelor relativA Ia 
datoriile Rusiei, cerând pubJicaţiuni mai simple 
af.upra mai-,multor puncte l.lainte de a hotă.râ' o 
linie de condl.ită. Guvernul britaoic va rămâne in 
legătură Cu sovictele prin intermediul COIDISJUnei 
internaţionale de ajutorare a- infometaţilor. 

Guveruul cere în special să cunoască. in
tenţiile sovietelor Clol privire la împrumuturile făcute 
de gUlfernele ţarului dela 1914. 

. Situaţia pe frontul g~ecesc. 
.Atena. - Comunicatul situaţiei militare pe 

ziua de I Noemvrie: Pe frontul Dorilee mici acţiuni 
lntreprinse de patrula. Pe frontul Aliou Karahisar 
elemente din trupele noastre au atâcat illamij~ul pe 
îui'qimele malueui drept al râ,ului. Moandre în re
giunea Tsalava. Trupele inamice au fost alungate. 
Trupele noastre au ocupa.t toate aceste înăiţimi_ 

Lucrările confcl'inţ.cl dela Podorose. 
Pm·torose. - Eri s'a întrunit comisiunel 10-

,~ărc~nată cu examinarea problemelor referitoare la 
pos1ti., telt'graf ~i telefoane. Au luat parte delega
ţiunile italiană, ungara şi cehoslovacă, care au 
prezentat mai multe propuueri. Aceste propuneri 
vor fi cercetate de două subcomitete cari reunindu-se 
vor alcătui un text unic pe care:l vor prezenta 
spre a fi examillat, cOillisiullei Îll ~edillţă plenarli.. 

lin subcomitet va sludla propunerile relative 
la taxele ~i transporturile poslale ter~'stre, iar 
cela~al t va examina propunerile relative la posta 
aeriană. { 

Plecaren. dJui BaU'oul" la lr ashlngton. 
. Londra. - D. Balfour:, insoţit de mai mulţi 

experţi a părăsit azi dimineaţă. Londra plecând 
spre Liverpooi de unde se va imbarca pentru 
Washington. lntervievat de ziari~ti el le-a declarat 
ci va ră.mâne la Washington pe tot timpul duratei 
conferinţei dacă sănăratea îi va permite. 

Nemultumirea pOlmlaţiel din Bulgaria 
Sofia. - In timpul din urmă populaţia a ÎD

o'put !-ă-şi mahifesteze nemulţumirea f<tţă de gu
vern. Aceasta mişcare se atribue faptului că guver
nul nu a permis libertatea exportului, m!sură În 
urma căreia stau exportat mari cantităţi de cereale 
şi alimente a~tfel cii populatia se vede ameninţatâ. 
de a nu-şi mai putea' procura cele neCesare tra
iului. 

o nouă organizaţie secretă B3xonă, 
Pa1·is. - Din Drezda ni secomunicâ: Minist 6 

rul de interne fi făcut in camera saxollă destăinUiri 
importante. cu privire la 0- organizaţie secretă. 
saxonă. destinată să înlocuia~dl unităţile vechei 
Orge~ch. 

Noua or~anjzaţ!e .e condusă de fo~tii şefi mi
litari dela Orgt'sch susţinută. de marea industrie 
saxonă. Inca alte asociilţiuni nationaliste SU'iţitl 
această. societate secretă. 700 mii mărci drstinate 
brigăziei Erhard din MLinich au fost confişcate. 

.4 U .. • • .,..."... .......... * .--

Preţurile. Ia târgui anual de ieri. 
Cu ocazia târgului anual ce s'a ţinut lerI 

la Arad prt'ţmile cerea!e!or au arătat o 'tendinţ,ă. 
de scădere. S'a oferit ~râu, mrn. cu 280~300 
lt'i; orz. mm. 220-230 lei; sec'uă, mrn. 290-
300 lei; porumb noii 320 - 330. 1ei; ovăs 
ZSO lei. 

Faină de lux ('mla) chilogramul 4'80-5 lei; 
fAină de fiert 4-4'..J.Q lei; f<'îină. de .pâne 3-350 
lei i tărâţe 2 iei. . 

Nuci s'au oferit chilogramul cu 10-12 lei; 
mere, calitate mai slabă. 2-2'50 lei; mere cali
tatea' pnmă 4-5 lei; gUlâi 2 50 lei; pere 3 lei; 
lictar 6 lei. Ouă, bucata, 1·10 lei; usturoi chilo
gramul 20 Jei.~ 

Vile s'au vândut cu 4"50-5 lei, Jar vite. 
de câlitatea primâ ~i cu 6 lei, chilogramul. Porci, 
chilogramul 9 lei, porci graşi 11 -12 lei. 

In' general târguI a fost slab, deabia a atins 
propo~ţia târgurilor săptimânale. 

Red. responsabil: Laurenţiu luca. 

r 
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CINEMATOGRAFE. 
Nici a/ară nici înăuntru. Farsă în 4 acte, tn 

"ApoHou , in 4,~, 6 Noemvrib. O ist?rie de.tot, 
amuzantă si hazhe şi cu toate aceste lUstnlCtlvă., 
de ead ar~reori ui se oter. Uomicul produs prin 
situaţiile ridicol~, pretenţiile absurde ale I/eroilor~ 
stâ.rnesc un adevărat hohot in sufletul nostru ŞI 
fnvaţăm răzând cari sunt. slăbiciul1ile oamenilor, 
de cari să ne ferim: Va. fi o priminire suf eLească. 

-
Agenţia \;le publicaţii .Az Esh TfU"gll!-Mure!î' 

Livram 

rl'rI'rI'rI'rI'rI'rl'rl'rI'rI'rI'rI'''~rl'r1~ , 

IlllPRUllIUTURI 

y~~g!r~ r~~I' pţ~!§ 
8DU neagră, in nmbalaj de 20 

~, 5 ~:.~ S;~:;'::v~:~I: î~'~ri~oti:;,r.?'·:,~:;.,: fll b erI... B U r ger. 
tDtrad~vă~ fiecare sară pentru. noi. 

• 

acord Dlai leftha posibil Imediat 
Mijlocesc vânză.ri ,i cumpărărl 
:DE CASE:~ 

I/a 

AJexandrn Herzog 
Comisionar de bancă, birou: str. 1. Bratianu 15, 

,.,. .... J'rI' ...... rl'rl'rI'rI' .. rI' .. ~J 

i· 

rE'spingAtoare epocă este cea a !tu Hennc al '\ III. fabrică d., chcluicalii TArgul-!lnre,. 
Domn~tor cu minte .. dar tiran şi corupt. Duce la 

eşafod pe cel mai mare bărbat, al său pentrucă lI""--------~----.----~--__: 
nu recunoaşte drepturile sale de tiran, îşi judecă BerO'er & El-chner Arad 

N~. 23508-921. , 

Publicatie de licitatie. . , 
la moarte soţiile, dac' nu poate altcum scApa de 8 Subsetimatul executor a judecătorie' J 
ele, c&nd îşi a.flă o noul curtezană., cea mai zgn- Bulevardul Re«ele Ferdi- de pace din Arad prin aceasta publiCă, ~ ','," 
duitoara este istoria. soţiei sale, Ana Boleyn, pe DDnd 1. (Boro. Bimi-ter) 3. d . 1· d· 1 1(\ li d 
oare Încă o conda.mnă. la moarte, când ~i papa. in urmaS. eClSU U1 In anu ,,,:,, e EU' 

zict>, că acuzele sale sunt calomnii numai, iar Mare magazine de manifacturea No. 23506 a Antistiei a Circumscripţiei , 
Bende drept răspuns la. ac~ste ~lpe. şi cu biserica: 0<><>0<>0000 oraşului Arad, secţia industriala efeteându 
papalii.. Piesa aceasta e o lOoaDa fideli a. mora· I .::O:.-=.<><><><><>.:::::...:::::...::::...~<>O~...;,;.-<>~_..;.;..._______ se pentru suma de 40000 de lei exer~ 
vuriior Ri corupţiilor dela euttea englezA dlll ves- f ()ooperativa de (Jonsnm si V",lo- +iunea de escontentare i .. u favoru"l lui .11. 
oul al XVI.lea. ,i un învăţământ pentru cei ce I .. ..' li 

iubesc libertatea popoarelor. rlf1.care a ReunIunel Agrieo"le miniu Lefkovits reprezentat prin Dr. Ma!i 
din .Judeţal A. rad. miHan Kertesz, mişcatoal'ele cuprinse 

Teatrul APoLlO. -.,/A Teatrul URANIA. ColOniale ferărie recbizite economice şi sămânţa. ' 442 pretuite tn 44100 'de lei şi enume, mobil '1 

•••••••••••••••••••••••• ........................ 0<>000<><><><><>0<><><><>000 fihne, maşinet de cinematograf şi alte Obiei'lll 

In 4, 5, 6 NoItD.vrie In 4, 5, 6 Noemvrie se vor vinde prin licitaţie publica. D~ 
Vineri Sâmbiltă Duminecă JIO!OE)OOOE~)E)E.)(3IOE)E)E îu urma decisului de sub No. 23508 t ~ . Vineri Sâmbiltă Duminecă 

Film Comn. 

Nici afarl nici 
tnăuntru 

o piesa scrisa de Orbing eiA d ,1921 a Alltiţ1tiei Circumscripţiei I. oraş~ 
. FA~nedaŞiBKOraleehlynY. . ar" O "re' "YI-, Arad, secţia industriala pentru încasa~ 1 

pretenţiunei care mai susta sa decide ~ 1 
Farsi!. ln 4 acte. DI·amă grandioaaă. istorica menul de licitaţie pe 19 N oemvrie H 

S . fi d în ti acte. A d B 1 d 1 Rom ansa penton lm e: oare 2 p. m. tn fa, u evar u ee' 

'Regisor: .,Ale,.. Korda. ""Prim a.ctor: HennyPortaa - - , Maria ' 00 15, ŞI a acea cumpa.r Ol'll I 
... L. Vajda şi R. Falk. Regisor: L. Ernest. fi N . 1 ... al ' 

S I II înainte cu acea observare, ca mişcMo81! i 

Tribuua llbeFă$) . Mare' depoz·lt Ain din sus In sensul 31't. de lege LX.' 
. , '. , anul 1881, art. 107 şi 108 din parteat6 

Guvernul român prin ordinul No. • .' • ~ , mai sus acestea mişcMoare se vor ,"U 
8066 a m.ai lncuviintiat pe, timpul de &0 totfelul de maşini agricole şi sub preţul astimat. IntrucAt mişcăto~ 
lună. funcţIOnarea noastră adecă până In I ' licitânde sau cu orinE! şi supracuprins 
27 Noemvrie acordându-ne timp. pentru ..c. ă· partea altor creditori şi acestia şi aU,d 

l'eorgallizarea noastră cerută de Impreju- ŞI I er rle. tigat drept de escontentareasupra li~ 
Joările actuale. ~w~~)OE ţ;iei-In sensul art. 129 _3 legei LX. j 

PAnă la termenul sus arătat noufunc- M)OIE~~ 1881 se va efeptui şi tn favorul lor. 
ţiona deci în baza veche. Aceasta o co- • Arad, la 2 Noemvrie 1921. 
municăm pentru liniştirea clienţilor noştri 
faţa de oric.~ altă ştire contrara. 

Prima Societate Generală Maghiarl de Asi· 
gurare. • Societate Generală Indigenă de 
Asigurare S. P. A. • Hungaria Societate 

Generală de Asigurare S. P. A. 
~ Pentru cele cuprinse 'in acea.starubrică redacţia 

zia.rului nu, ia nici o l"1\spundere. 

Cele mai 
bune 

să află la 

SAlE ŞI PERII 
Lndol~ic Lebel & Co. 

Arad, Bulev: Regele Ferdlnand 1. (Boros Biml-ter). No. 9 - saa« ... 
Agenţia de publicaţi! cAz Esb TârguI-Mure::. 

de rom >d lichioruri, indispensabile în menaj. Recoman
diîm indeose!>i esenţa noastră de rom incompara~il de fină 

1ilbert Burger 
fabrică de chimicalii, TârguI-Dare,. 

7 

F R A-Ţ II NEUMAN 
• 

" 
Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fahrica de făină ••••• ARAD 

• 

Expozitura "Hangya" 
• 

în Palatul Reuniunei Agricole 

Primăria oraşufui cu drept de municipiu Arad .. 

No. 8034-1921 prim. 

Publicatiune • • 
Iii legMură cu raportul direcţiei tram

vaiului comunal, se aduce la cunoştinţă 
generală, că cu privire la copii de şcoală, 
pe timpul iernei dela 1 Noemvrie a. c. pe 
linia tramvaiului atât .la venit cât şi la 
mers s'a. înfiinţat înfa.ţa stritzii Mircea 
Stanescu o oprire condiţională. 

\, Arad, la 2 Noemvrie 1921. 

Dr. Robu, 
primar. 

. Executor cornUl 

Ludvig Fekeu 

Cele ~ mai moderne hai~', 
se Iucră. pentru preţuri convenabile în saiGJ 

de croitorie pentruhaille de bărbaţi a 

STEFAN COROBA . 
Ara.d,. str. Ioan Russu SiriallU (Aulich L.) î 
~i piaţa Catedralei in colţ(Tokoly-t. pal. Sziti, 

D"partement constAtător din un antre, pili 
tor, dQrmitor şi culină. aranjată. cu toat! 
modităţile să. capătă. ca preţi mode!l: 

Iuliu Czirka.l Ara 
Bul. Regele Fel'dinand 1. 7. (Boro811~ 
Telefon 584. Te!ll. 

Răspândiţi 
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