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şi pentru "toţi. 
Preşedintele guvernului francez, mai inainte de 

pleca la Washington, pentru a asista la deschide
l:onferinţei ce are loc, acolo. a ţinut in cameră 

10 discurs de o deosebitâ importanţâ., di'lcurs di[i 
tare se degajează ·limpede o serie de tnvăţăminte 

rolitice de seami ,i o -colicepţiune patriotică şi' 

naţională haltă ce se impune si fie pricepută DU 

zenţa admisi a intregului popor fran~z, marea 

chestie 'a răspunderei ~i a dragostei de ţară. 
Şi erau în rândurile acelei Camer/'!, spirite ~i 

elemente nemulţumite, astfel cum se găsesc tn 
toate parlamentele; erau personalităţi, sau per
soane, îmboldite de ~mbiţie, de dorinţa de 
glorie şi de putere; erau oameni politici chi· 
nuiţi de vanitatea de a ajunge ~i a pune mâna 
pe conducere, erau, tn fine, partide ~i oameni 
nou~, eşiţi din război tncrezători,. dar neexperi

rimentaţi, turbulenţi dar fărll. noţiunea exacti ~i 

precisi a guvernărei. 
Pe toţi ace~';a i-a întrebat imperios d. 

Briafld, vAzându.i coustituiţi in Cameră; i-a Între

bat peo toţi, cu vocea sa solemni, pe care împre
jurările o .făceau să se confunde cu însuşi glasul 
naţiunei : !)Ce fac~ţi şi ce lucraţi? Ce ali făcut 

în Franţa, dar şi în celelalte state. unde 
natura împrejură.rilor, este nevoe, mai mult 

ori când, de desinteresare, de judecată ~i de 
solidaritate fi unire şi între conducătorii unui stat, 
dar ,i . intre diferitele clase sociale ale a-

primul ministru al Franţei a ţinut, 

cum spu'neam, O impozanti cuvttntare' inCa. 
iDtta franceză, captivând in timp de trei ceasuri 
loate inteligenţele ,i toate atenţiullile, prin aceea 

. până acuma? Ce aveţi, de gând să faceţi pentru 
viitor? Care sunt ideile ~i cODcepţiunile dtr1'l.~ Care 

vă. este poli~~s~illte~năt t;.xtern~. __ soc!ali .• JL nl-
tională ?" ,- , 

, . . ~..--.. 
tot ceea ce spunea constituia un ansamblu de 

adevă.ruri şi de nevoi na.ţionale, ce trt~buiau, în 
:. ci avea s~ li'-se găsească o soluţie, să 
fie as('ultate cu un respect religios de. toate frac· 

politice. 
Cu o elocvenţă recunoscută de întreaga Franţi\, 

sporită de gravitatea momentului politic, şeful 

ui francez, a explicat Camerei, opulIunei 
---",,"V"~~ şi prin urmare, întregei naţiuni; politica I 

şi externă ce a făcut; a definit natura e- ,\1 

or dinăuntru şi din afarâ şi a expus, 
a ne exprima astfel, mecanismului politic, 

intelectual· şi ,naţional ce a determinat toate 

: •. v'u~""; sale "i toate decizi,ile lu,ate de guvern. 
Intreaga Cameri a rămas mişcalii. faţă de a

ceasti!. sinceritate şi a păstrat atitudinea respec- I 
tuoasli.. şi plină de' inc.redere şi pietate ce .. se a-I 

.... 7~'ri .. ,I." .. in prezenţa' unei adevărate spovedanll. 

u 

Impresionant insă şi hlăret In gravitatea lui, 
fost momentul când primul miDistru, ce împru

in cu-vintele sale ceva din puterea copleşÎ-

a dreptâţei ~i a adevărului, ~ oerut, Camerei 
Camerei ca ansamblu' al tuturor partide'lor 

politice, sA arate idealurile cii.tr·e care se fndreaptă 
ideile politice ce "profesează, politica internă ce 

tftn&reşte şi concepţia politică., socială şi naţionalA 

agitl mecanismul său mare de corp legiuitor 

faţA de importanţa problemelor ce 'se puu şi faţl 
mai ales de primejdiile ce ameninţă statul francez 

li naţiunea francezii. glorioasă, în vremuri când a

teastă. naţiune, e mai dreapti, mai loiali ŞI mai 
doritoare de pace ca 'ori câ.nd. 
, Momentul a 'fost solemn şi emoţiunea Camerei 

adânci, întru cât d. Briand care este adorat de 

han\a până in cele mai modeste cătune ale· ei, 
folosindu-se de influe~Jţa ce are şi de autoritatea 

incontestabilă ce' exercită, a pus Camerei, în pre-
; , 

, Astfel a întrebat d. Briand, gioiltele şi frac

iu uile politice~ dar glasul său mare, cu ecouri de 

lovituri de ciocan uria" pe nicovală, voia pan,ă. 

si\. le spue: .Bă.gaţi de seam~ ca dorinţa dtrA de 

putere ~i ca ambiţiile dtrA. copilăreşti să nu fie o 
adevărată nelloroCire pentru ţară, băgaţi de seamă 
ca patimile dtră mărturisite să nu fie prilejuri . de 

dezastru; gândi ţi-vă să nu faceţi rău ţărei, cău-

tând să vă ridicaţi pe voi". . 
Asemenea îutrebărişi asemenea explicaţi uni 

desvă.!uite şi ghidle printre rânduri, pot fi' pro
nunţate în parlameotul Franţei, dar ele, trebuesc 
auzite în toate celelalte parlamente; cuvintele dlui 

Briand, au putut. să producă. emoţiune şi surprin
dere în rândurile parlamentarilor francezi, dar "el.e 

trebuesc să dea de gândit tutulor parlamentarilor 
din celelalte ţ~ri, unde politicianii şi partidele po

litice, În ambiţillnea lor culpabilă şi in . goana 1# 
după putere, merg până acolo, tn cât s~ falsifi ce 

situaţii, să surpe opere de dreptate ,i de adevăr, 

să. inducă ţ'lra În eroare şi sl!. solicite puterea, 
numai pentru satisfacţia de a o exercita, fării. a 
avea lnai nici o ţinti\ şi fără 'a urmări vre-un ideal. 

Să ascultăm cu toţii, naţiuni ~i parlamente, 

cuvintele dlui Briand, şi să reflectăm adânc 
asupra lor, de oare ce peste cÎ"tteva zile, glasul 
sever al conducătorilor de naţiuni, se poate să. se 
ridice şi sii. ne intrebe ~i pe noi, cu parlidele, cu politi. 

dani, ~i cu Camerele noastre: "Dece principii vă 
conduceţi? Care vl este c.oncepţiunea sociali!. na

ţionall şi politicA? Ce idealuri patriotice aţi ur· 
mărit şi urmăriţi? Ce sacrificii faceţi pentru ţara, 

căreia nu i-aţi dat de când sunteţi' pe lume, de 

câ.t indrlslleala', patimile şi ambiţiile voastre?" 
Şi surprinşi şi jenaţi, şi ză.păciţi, vom pleca 

frunţile în tArână ,i vom da spectacolul jalnic al 
ooei existente pretenţioase ~i ridicole cht>ltuitA. 

însă. in zadar. 

. , 

Cum este ~preciată România • 
Ultimele evenimente din lJngaria au pus Ro

miinia în faţa streillătăţei, intr'o lumină deosebit' 
de importantă. din pLlnctul de v-edere al atitudinei 
'nţelepte şi binecugetate ce ţara noa.stră a ştiut S8. 
păstreze faţă de evenimentele externe ,i. faţă mai 
ales de evenimentele di,n lJngaria. 

Probă evidenţi ci s'a pus o deosebită bază 
pe autoritatea şi puterea României de marele 
naţiuni apuseue, este faptul că presa acestora din 
ur;Lă şi in special, presa franceză, s'au ocupat pe 
larg de atitudinea p~btrală tie România cum ,i de 
probabilile deciZii pe care S~tul român ar fi chemat 
să. le ia intr'un moment (ţiflciF al vicţei inter· 
naţionale. 

O parte: a presei franceze, astfel dupl Cum 
anu[]ţ~ ultimele telegrame. a tost de părere că. 
România a p1'i.slrat, faţă de evenimentele din Un
g:.ria., o discreţ,ie de atitudine ce nu a lăsat si se 
învedereze În deajuns modul conform ciruia statul 
rom"â-n ar fi inteles să in.tcrvie, în cazul unui 
conflict, îu calitatea sa de stat veci[l cu Ungaria. 
~i de factor principal ai Mieei Antante. 

O alta parte a presei şi cea mai importantă 
din punctul tie vedere al moduiui suveran cu care 
acea presă reflectă opiniullea publică franeeză, a 
vazul, din contra, sub atitudinea de 'rezen-' ,i de 
discreţie !l Romii niei, o fermitate de convingere şi 
de mijioace, Ce făceau, pe deoparte, din statul ro
mân un fM:lor esenţial ~ în cazul unei intervenţii, 
iar pe de alta, un element ponderator at conflicte
lor de amor propri'u ce ar fi putut să se nască, 
între Jugoslavia şi Cehoslovacia. 

In consecinţă statele apusene, prin presa 
lor autorizatll., ,i ca un r"flex al opiniullei oficiale 
şi 1'1 opiniunei lJublice, au privit în această Îm
prejurat~ statul român ca un element şi de con
ciiialiţ.ă şi de fo rţ!i. , rccunoscâ.nd Româ.niei odată. 
cu importanţa purerii safe armate şi dreptatea şi 
i'iţelepciunea politicei externe, dusă. sub guvernul 
actual. 

.: Această. recunoa~tere, de către stctele a
pusene, a politicei externe române, nu poate 
de câ.t să. ne bucure, dacă ne gâl1dim' că. politica 
externă a unui stat, în cazul câd e inţeleapUi ~i 
apre-:iată, mireşte prestigiul naţiunii, în afară. 
şi creiazii. şi' in Interiorul ţării, o atmosferă. 
de !'oliditate ~i încredere, Qe nu p6ate fi sdrun
cinată da milruntele combinaţiuni de politică 
interni, făcute de doritorii de a pUl)e mâna pe 
putere. . 
. Astfel judecati şi înţeleasă situaţ~ avan-
tajoasă a României, faţă de naţiunile apusului 
ŞI astfel înţeles echilibrul ce existi între Doli
tica din afară. şi politica din năuntru, se, poate 
ajunge la concluzia că un guvern tare prin ac
ţtunea lui nu poate se. cedeze ia faţa solicitărilor 
şi atacurilor oeântemeiate şi că tot ceeace se 
publică În ziarele de partide, de câteva zile 
Încoace, nu sunt de cât presiuni copităre~ti, ce se 
fac pentru a se acredita, În public, ideia unei crize 
serioase de guvern. 

Combinaţiuni obişnuite toate' acestea, cunos
cute de ctl.nd lumea şi dăunătoare, fări indoială, 
seriozităţii ce trebue cerat! in viaţa noastră po;" 
Iitică şi socială. 

, . 
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Urmările aventurei lui Carol. 
(Prin fir special.) 

Leaftld (radio). - Criza din Europa cen

trală care a inceput odată cu sosirea lui Carol 

şi care a urmat după ce acesta a fost captivat 

de trupele guvernului ungar arată acuma se mne 
de îmbunătăţire reali. Procedeul guvernului ungar 

· de a trece legea până la 8 Noemvrie pnn care 

nu numai Carol dar Îlltreaga familie habsburgică 

nu va mai aveu dreptul de a-şi asuma. coroana 

Ungariei a contribuit esenţial la îmbunătăţirea 

situaţiei. Acest procedeu al guvernului ungar 

a fost făcut în forma unei promisiuni hOtărâte 
către aliaţi in a căror mână guvernul ungar s'a 

aşezat însuşi în mou virtual. 

S'a mai cerut guvernului ungar să între

buinţeze influenţa sa asupra bandelor care par'că 

bântuiesc încă in mare număr în Burgenland. 

In acela~ timp conferinţa ambasadorilor. a' cerut ~ 
Mieei înţeleger~ după ,c~re ,~ngaria ar' trebui':;.ă I 
poarte cheltue:lle mobIlIzăm lor nu este COlI Sl-

· deratii c~ tiin,d în deplil': justificată ţin~lld" seam~~ I 
de impreJură.nle cazulUI. Se accentUla,:a tot U~l 

ci in cazul admiterei acestei cereri, ea va fi i 
plasată evident în urma tutulor plăţilor de re

paraţluni ~i lIU poate fi deci. considerată asupra 

valorii sale efective. 
Aliatii ~u făcut o cerere simultană ditră , 

· ]ugoslavia de a se reţine de Ori ce tactică a
gresivă. auoptată în Albania nordică.. Se crede 

di. imprejură.nle care au pricinuit amânarea 

la consili'ul ambasadorilor, a delimite~ei finale 

a frontierelor Albaniei au fost acum inlăturate. 

Linia frontierei va fi definitiv trasată peste cllteva 

zile. 
* 

Pm·is. Ziarele anunţă că. negocierile 

cu Portugalia privitoare la supraveghierea lui 

Carol sunt pe cale de a tI Incheiate in mod favo

rabil. 

'-'i' • .,. t t • ___ ••• .~ •• 

Inceperea lucrărilor comisiilor 
de evaluare. 

Comisiile întâia, a treia, a patta ţll a dncia, 
de evaluare în legătură cu nouile impozite finan
ciare vor incepe lucrăriie în Arad Luni 7 NosUl- j 

vrie, dimineaţ:\ la o'rele 8. 
In vederea începerii lucră.rilor secţia con!;ta~ 

tării din Administraţia financiară. Îllvită pe domnii 
delegaţi ia comisii şi adecă: delegaţii consiliu lui 
comunal: 

Francisc Mandl, Samuil Grosz, Anton Stupar, 
Duşan Vlaj~ovits ·sau in lipsa acestora dnji su
pleanţi; delegaţii cOlltribuabililor; dnii Sebastiall 
Tafra .. , Alexandru Nicolics, Iuliu Reinhart şi Şte
fan Puterics sau in lipsa lor pe dnii supleanţi 
Ioan Fericean, Alexandru Goldschmidt, 1, Nicoo 
reseu, Alexandru Laslo; pe dnii delegati' technici 
pentru clădiri: Ioan Mladin, Ştefan' Biascovici, ba-. 
ron Aurel Pop, şi }'lorian Momac, a se prezenta 
Luni 7 Noemvrie a. c. ora 8 dimineaţa la Admi
nistraţia fiManciară e'taj 1 camera !l{). 7 pentru În
deplinirea forma1ităţilor prevăzute de lege înaintea 
începerii lucrării comisiunilor. 

Este În interesul proprietarilor, care până în 
prezent nu au depus la perceptorat declaraţiunile, 
ca cu oca7.ia prezentării comisiunilor de evaluare 
să predea preşedInţilor comisiunilor, declaraţiunile 
complectate. In caz că. proprietarul nu ar prezenta 
declaraţi unile, comisia de evaluare, este în drept 
a face constatările fă.ră. a ţine seamă de alte îm
prejurări. 

~" Se pune tot odată. în vedere proprietarilor să 
aibă adunate toate datele necesare pentru facerea 
constatărilor pe cari sunt ohligaţi a le pune la 
dispoziţia comisîunilor. 
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Specula la Cluj. 
Presa din Cluj. a tflC~put o campanie' violentă 

in contra sp>-'culanţil~r clujeni cari, restaura.tori, 
negustori şi patroni de cafenele, jefuesc poplllaţiu
nea intr'uq mod lipsit de cer'mai elementar sen'ti· 
ment de ru~ine .. 

Astfel ziarele spun, că intr'unele restaurante; 
s'a impins speaula, până acolo, in cât să se ceară 
pentru o. porţie de mâncare, 12, 14 până. Ia 
16 lei. 

Presa c1ujal\ă atrage atenţiunea autorităţilor 
şi a opiniunei puhlice, În deoseb~ asupra scal!da
Ioas ei puteri a patroni lor de cafenele cari cer 
sume fan tastice pentru butelii de vin in mod ruşi
nos f31sificat. 

Cum se vede şi In Cluj, ca ~i la Arad, Sl

tuaţiunea este aceeaşi mai ales în ceea ce pri\'eşte 
chestiunea vinurilor vâ.<lf,lute ia caf»nele unde se 
practică o adevA.rată otrăvire â populaţiunei. 
. Nu ne putem inchipui că. in nişte oraşe atâta 

de imporlante ca Aradul şi Clujul, plAngerile po
puiatiunei să continuia să lase indiferenţi şi pe 
cei În drt'pt, admiţtllHln-se astfel chiar de aceia 
de care ar tr",bUl ~ă intervie, opera criminală ele 
otrăvire a populaţiei ~i e,t>-'tltatul acesta nedemn, 
să\'âr(lit de specuianţi şi de fal!<iftcatori, În contra 
sănătă.ţii pl\bhce. 

... .p •• I,... v-· ,., "rt 

Ziarele franceze pentru o atitudi
ne' moderată În chestia Ungariei. 

(Prin fir special) 

. Paris . ..:- 1\g-eIl1;a Havas transmite următoarele: 

Ziarele aJarmate de tentativa unui nou răzhoi a 
Micei Antante contra Ungarie(~('sapobră atitudinea 

prea violentă a Serbiei şi CehQslovaciei. Româil ia 
este consiJerată Ca ele'mentul -ponder&!or, dar în 

general domleşte o mare nesiKuranţă asupra ati tu

dinei Româlliei aie cărei directive sunt necunoscute. 

Toate ştirile sosite din Bucurt:şti sunt lipsite de 

amănunte asuR~ra atitudinei Româlriei şi guvernul 
ar trebl1i să fac1i declaraţi uni ref~ritoare la inten-
ţiunile-'sale. ~, 

Ziarul .lnformaţion. critică politica ItalieL 

care s't; opune acţiunei Micei Antante şi care ar voi 

să. vadă slăbite statele succesoare ale A ustro-Un
gariei spre a păstra ea hegemonia în basinul du

niirean. 
.Le Temps< vorbind de atitu?inea României 

judecă cu severitate atitudinea pa,;ivă adoptată de 

guvernul român spullânu cii, România pare a aban

dona Mica A,ntantă. 
Cercurile politice franceze după O sursă bine

illform<J.!ă ar dori mai dt'grabă ca România să con

ducă acţiunea sau chiar ~Mica AntantA. îlitr'un-spirii 

moderat dar hotărât Rentru a inlătura concurenţ'!. 

pe.iculoasă făcută prin politica de prestigiu Intre 

Italia, Cehoslovacia şi Serbia. 

Articole din ) Revue' de Francc< au proflus 

senzaţie ŞI numeroase comentarii' favorabile în ziare. 

Greva din Cluj. 
Se anunţă din Cluj, că membrii orchestrei 

operei rom~l~e <le acolo, s'au pus LI greva. 1\Ioti
vul J.?;revei este că muzicanţii difiorchestră nu ar 
fi fost s~utiţi de impozitele ce se aplică prin iege 
tutulor funcţionarilor, astfel după cum ar fi promis 
di recţi UJ!ea. 

Faptul natural ţine în Joc repetiţiunile cum 
şi reprezentaţiile op .. rîi. Chestiunea aceasta a greve5 
muzicanţ lor este foarte discutată. mai ales dacă se 
ţinea seamă de faptul că nu existA. in căderea 
direrţiunei, acelei institl1ţii, -să promită, chiar fără 
să ~ină. scutiri de impozite ce ţin de alte foruri în 
mod legal competent. 

6 Noemvl'ie 192\ 

Hotărârile consiliului ne mini~trl. 

In ult.imul consiliu de mi1Ii~\ri ce·a aVUf loc· 
s'au discutat chestiuni de o deosabită importalill 

Rt>lativ la che.stiunea plăţiior, in streinatlte' ~ 
datorite de comercianţii noştri, consiliul a hotărâ~ ~ 
sA. intervie pe ltlllgll. statale ce au de Încasat bani .~ 
in sensul de a se acorda amt\Illri. Consiliul ter: 
cet~lld c~z~1 B.ăncii N~ţiunii ~ disp~!l ins\itu~ea:: 
uneI comlSlUnel care sa examlHeze bIlantul bănci':' 
şi să facă. un raport precis asupra situaţiei acestei~ ;: 
D. ministru Titulescu a desmiuţit formal anumit! d 

svonuri, puse in circulaţie relativ la un ajutor Dt _ 

care statul l·ar fi dat acesteI bănci. Relativ', 
chestiunea, alâta de discutată. a situaţiunii stude~ II 
ţilor n"ostri in streină.rate. guvernul a decis ta·'~ ~ 
comisiune specială să intocm'ască uu tablou dt' 
studenţii cari vor ~vea drept. l.a v.alută. ~ 

Această hOIărare a cOrlslltulul, de a se fiX! Il 
categoriile de, studenţi cu drepml de valută, a fost ~ 
luală În urma expunerii. documentatA a dlui m;, ~ 
nistru, d7 fll1l\llt~, că, ~tatuk nu mai poate SUpOrti ~ 
cheltUIelile cOIl"lderaolle, rezuliate dm deospbiri:. ~ 
vaIUl;tTf', ocazionate de bursele ce sunt acordal! ~ 
studpllţilor români, în streinătate. D. ministr~ OI ~ 
fin:wţe a emis dar părerea să nu se reCUiloa,(; 
dr ... ptul de valută de cât aCt'lur categorii de st~" 
de:lţÎ ce urmeat.ă În streÎlIă;ate sluJii speci.:,: 

. pelllru cere 1111 exista catedre în ţară. 
'1 

... "'o,J ........ __ .. -.. ........ __ ... _ ........ ., .. _-... .-.............. __ ... -_"" ...... __ --. ~ 

.Ştiri din streinătate. 

- La Toulon s'a făcut cu o 'deosebită ~;, 
lemr,jtate punerea unei plăci comemorative pe Cî'i 

amir;.lului Senos,-" mort în catastrofa crucÎşetoru:,i 
.Leon Gambeta"~ 

.:..a. In Lyile, Turcoing ţli Roubeaix: lucrul I 

fost reluat compiect, în j"dustria texliiă. In. Mari, 
Nrduiui Ilumeroşi pescari au pierit în' valuri :: 
urma unui furtuni. . 

- Lord Curzon, ră.~punzâlld comisarului dtl 
ex[~rne, rus, Cicerin. fel!ci1ă Rusia soyietica pe:· . 
tru hotărârea luată de a se angaja in tratative c; 
ouaturi.i. să. -ducă 'Ia (, înţelegere cu celelalte sin 
Curzan a amintit ÎnsA de nevoia recunoaşterei, ~ 
către soviete, a datoriilor vechiului regim rus) f~ . 
de Anglia înainte de război 

. ~ Baronul Ferman consilier delegaţie, a f:~ 
dt'semnat de guvernul german ca reprezell1ant, • 
sAu, h \V.:-hington, COllsilierul intim. Von BUD;i 

şi doctorul Teuller. directorul bănciisileziene, Il 

fost numiti delegaţi ai Germ~niei la comisiuw 
permallentă mixtă, în Silezia de Sus, comisie PI~ 
văzută de consiliul super~or. 

"'*r' ........ ,..._. t .. ,..~ 
Prog~ramul săptămânal al Cursu!y 

liber de seara, Arad. 
Luni. 7-8 limba româ.nă.. (Cursul funcţio:! 

rilor) 1. exerciţii de celireşi verbale. Praf. dn::' 
Dabiciu T. Mager. Limba română Il (Cursul ic': 
tionarilor). Tratarea ueni piese de lectură Prof ( 
Ital-ăr Roşculeţ. Limba franceză. 1· La cla;~ 
(Lecture et traductiull). Prof. doamna Luda \ 
Babescu. 

M([rti. Limba român{t Curs p1lblic. 8-. 
Exerciţii de cetire şi vt'rbalc. PrpL d. Ltzăr ~~ 
culeţ. -Limba francezii. II. Grammaire, Phoneti;' 
Prol. d. Jean D"cnmp, 

, Nerc1tri. Limba franceză I. Conversation 
,~La g;.lle de c1asse". Prof. dna Lucia V. & 
bescu. ., . 

Joi. Limba roml1nă.. (Cursul functionarilor:' 
(7 -8. Ce-tire. Articolul. Prof. dnii 1.' Dabiei" 
Mager. Limba româIlă.-Il. (Cursul funcţionar, 
7 -8. Declinarea Cetire Prof. d. Rnşculeţ. A!, 

. bră. Numere algebrice .. Prof d~ S. Dumitriu. 
Yim1·i. Limba românii.. (Curs public 8-' 

Ce tire: Articolul; Praf. d. Lalli.r Roşculeţ. l!zl 
franceză. 1. Grammaire (L'articl~) .. Conversa:· 
ProLdna Lucia V. Babescu. Limba franceză,' 
Grammaire. Causerie litteraire, ProL domnul J 
Decamp. 

CAFENEAUA ~,CORNUL VÂNĂTORULUI" După teatru mâncăI'i calde şi recI. Orcbel'ltră deţig;U 
J umătnte litru de vin bun lei 9 in' Mticle. . 



'." 

.. 
Statificarea scoalelor. . , 

.' 

o importantă hotărare a consiliulu( de miniştri. 

Se ~tie cl numeroşi îtlvMă.tori, dela ~I:oa
confe,Sionah,', au trecut la şcoalcie de stat, 

,eeasta din cauză d't, pe de o parte, acei invă.., 
;wri gii~eau că nu era~ pl1ttiţi in, ~od. sufi dent 

LI a face faţă. greutaţllor -traIUluI) ,Iar pe de 
pentrucă. acei î:Jvâ,ţlHori erau con villşi că. a

;r~a~a!U1 pro~res in şcoli l1u plltea să rezulte de 
din trecerea şcoalelor la stat. 
a altă cauză ce a decis pe membrii învă

ântului primar !il\ se declare pentru statifica
şcoalelor, a fost şi aceea, destul de însemnată, 

iipsei de stabiiitate de cart! erau loviti tnvă.ţă-
· ,. Îll ij!coalele confesionale. -

Din puoctul acesta de vedere s'au citat 
cazuri când tnvăţiitori confes!bnali, recunos

ca buni şi cu llnmero~i ani de _ serviciu in _ 
1 confesional, au fost pur şi simplu 

· .. din posturi!e lor pentru mot;ve iipsite de 
i ce importanţi\. şi lltsati pe drumaii, prin bunul 

al cii.iOrva persoane condu~e de principii şi 
c~ proflabll, nu se găseau în nici o legătură 

Jlevoile şcolare. 
Aceast', trebuintă a statificării şcoaleJor a 

ÎI1 fine, ~ fie ' recunoscută de toţi membrii 
mântului, c'ari de comun a~ord,' prin gl asul 

, al al ) Asociaţiunii lnvă.ţătorilor c au Întoc
: U1l raport în care se cere, statificarea, reped~, 
şcoalelor., . 

Era dt'ci I foarte I1f\tural, ca aceastlL dori nţ~ 
1l!embrilor corpului gidactic să. preocupe' ':lI 

cOllduc,ă!Oare, acum mai mult ca nici 
alente tn maleTie de învăţământ. 

Ca o urmare a manifestă-rei recente a • Aso
ii învuţatorilon ce a cerut statificarea, ca o 
iutI. imediată a hallHiÎ.rilor Sinodului la Sibiu, 
ul'de miniştrii înlr'una din ultimele sale şedinţi, 

· ocupat de această importantlL nevoe şcolară,.d§;n
. în acelaş timp ~i ,0 soluţie de natură să 

o deosebi tA satisfacţie tn toate cercurile 
ce. 

Consiliul de riliniştri a hotărâ.t~tatificarea 
confesionaie şi trecerea acestora. la stat, li 

conducerea şi supravegherea unică a ministe-
. instrucţiunii pubiice. 1. 

Aceasta soluţiune dată de Consiliul de 
ri chestiei ce' preocupă. de atâta vreme i 
'le şcolare, readuce ar.monia şi lilli~tea lant' I 
~i dând satisfacţie cererilor legitime 

deschide perspective largi invăţl\mân-
na~onal 'i 

P[t'~~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ ._~ ____ ~ ___ j 

ilor 

regi'mentului 
la Arad. 

12 rosiori . 
a sosit la Arad regimentul 12 

aparţinător divizi"i 1 de vână-tori, al cărui 
ment, dupăcum ~e ~tie, a fost mutat de 

ud la Arad. ... 
Pentru 'Înrâmpillarea regimentului a i'eşit un 

al regimelltuiui Dolj 1 cu muzică. şi drapel. 
Regimentul de cava'lcrie postat după sosire 

terenul del:! palatul direcţiullei regionale a căi
ferate ,a fost trecut tn revistă de comandanTul 
, : i d. general Lecea însoţ.it de d. general Bă 

prefectul judeţului, dl Radu Pallcu, primarul 
'Iului dl Robu şi şeful si~uranţei d. I. Rău. 
După trecerea În rev.stă., trupele au defilat în 
pnmăriei înaintea dnilor generali şi a autorită.,
oraşuiui. 

Regimentul de cavalerie a fost condus apoi 
Sânnicolaul mic) în eazarmele din această loca-

CI~, r-.. ----____ ....... ___ -.Io ____ _ 

na~ 

A Dela conferinţa muncii. 
Geneva. - Conferinţa muncii a adoptat reco

Q_.lr'''''dl>I'Unl':l referitoare la desvoltarea illvătămân
tehnic, in agricultură.. Recomandaţiunea' va fi 

comitetullli de redactare, a convenţiuriei 
care să se asigure muncitorilor agricultori 

, drepturi de asociaţiuue şi coaliţiuue pe 
au ~i muncitorii din industrie. Amenda

propus de Capaller J, delegat spaniol, prin 
să se interzică. guvernelor suspendarea drep
muncitoreşti a fost respins cu Q7 voturi) 
acceptarea lui fiind 23 voturi. 

(Prin fir speoial.) 

GAZETA AR;DTTLUI 

INFC' RJ,I.ll. TIUNI. . .. 
Banca Angliei a scăzot taxa scontului 

dela 5 jumătate la 5 la sut!l. 

- Se anuntă din Ierusalim că în cursul în
cercării de atac ~ arabilor contra cartierului evre
esc a fo~t aruncată o bombă. Patru evrei şi un 
araQ au fust ucişi, iar trei au fost răniţi. 

- Alaltăieri a avut loc inaugurarei portului 
Aschaffenburg pe Main. Acest nou port~va constitui o 
etapă importantă spre realizarea calei navigabiJe, 
tntre Rin şi Dunăre. 

- Vaporul svedez .Nylsgrove'S'a scufundat 
la v"est de Jntlanda. S'au inecat 15 persoane. 

, - Guvernul belgian desminte svollul că s'ar 
'fi reluat relaţiuuile comerciale Între Belgia ~i Rusia 
sovÎetică. 

3 

TEL E G Il ~'-lJl E. 
(Prin fir special.) 

,h 

Cum voieşte Rmda sit-şi 1)Iăteakcă 
(laturI .... 

Paris. - _ Din Stockholm se telegrafiază zia
rului -Echo de PaTis~ că. Radek a ieclarat oficio
sului .Pra"da. în mod formal că Rusia nu,lIi va 
plă.ti datoriile sale decât cu ajutorul împrum~turi
lor streiac. 

Che~4ia Ulsterullli. 
Londra. - Sir James Kraig, primul ministru 

tn parlamentul dela Ulstcr . a declarat că acceptă 
să. discute- chestiunea irlandezii, la Londra. 

* 
Londra. ':...-In cursul zilei de ieri, sÎnfeinerii 

au răpit pe preşedintele comitetului Fennanghi 
c~re refuză să le plătească impozitele.-

, '" - - Petit Journal, affă. că inaugurarea Curtei 
pennanente de justiţie internaţ.ionallt. va ,avea loc 
la sfâr~itul lui Ianuarie, în palatul dela Baye. Londra. - c Ihily ',~ews. afirma că guvernul 

a adre~at primului 111111istru al parlamentului din 
- en ocazia vizitei dlui prim ministru gene- Uister o comunicare prin care invită cabinetul 

raI Averescu in Arad, muncitorii din localitate au acestuia să. consimtă la facerea uilUi plebisei t în 
t:laintat dJui prim ministru an memoriu, cerând sA comitalui Fermallghi. 
li se p!"rmită ţinerea de intruniri pentru dis· 
cutare a chesliunilor profesionale, fără caracter po· O propunere pentru re(lucerea arma-
litic. mcntului. 

Ieri.a sosit la prefectură dela ministerul de Washington. _ Ndv-York Herald anunţlL că 
interne un răspuns la memoriut muncitorilor. Mi- l\mf'rica are illlcnţiuilea de a expune la conferinţa 
nÎsterul de interne pHmÎle organizaţiei muncitorilor din \Y!I.!)hingtoll a~ociarea V0 unlară. a naţi.unilor Îrl 

ţinerea unei şedinţe lunare, în care să se discute "scop de a obţine astfel o reducere generală a ar. 
chestiuni profesiQuale. mamelltului. ProiectUl ar inloeui din acest PUilct de 

Această 'ljledinţă va trebui să. se aducă. la cu- vedere Liga naţiullilor. 
noştinţa prcfecturei cu 48 Ore Înainte de ţ~-
nerea ei. PrOeCh11 dlul l ullderlip. 

Comitetulorganizaţiunei se va putea întru ni Paris - D. Vanderlip a expus agenţiei tele-
liber. Minislerul amai permis şi ţinerea cursurilor grafice belgiene pToectul său privitor la Creearea 
profesionale a sindicateror, cenîndu- se Insă ca unei -bănci destipală ~ă salveze din punct de ve-, 
programul acestora să fie adus preabbil ia cuno- dere financiar lIaţiullile Europei centrale. Ca fon-
ştiuţa prefecturei. duri de garanţie aceasţl\ banci ar avea uu miliard 

- Comisia judeţeană pentru cumpărarea ce-, dolari ceea ce i-ar da po~;ibj(i!atf'a emiterii a 5 
realelor a decis ln şedinţa ţinul11 Vineri, dupa· miliarde bilete iutem<iţiollale provocâ.udu-se pe 
masă. ca să lase Ii-ber exportul grâului ~i: făinei, acea,.ll cale O scădere graduală' a circuiării banc-
din jud .. t, dacă exportatorul cedează 30 la sută. notelor ,nationale. 
din eantitate-a---ee ooreţ;te a exporta, plătiuJui-se Internarea Exregelui Carol. 
de comisie preţul maximal. Aceste calitităţi de 30 
la sută. cedate de exportatori se vor pune de Par i s. Se anunţa. că tratativele cu 
comisie la dispoziţia populaţiei din HalmaL şi, o· guvernul portugbez, pentru internarea lui 
raşul Arad tot pentru preţul maximal, ' Carol, pe insula ~~adera, au dat un rezultat 

- Azi, Duminică dupl masă la orele ... va satisfăcător. 
avea loc concursul de scrimă cu floreta, organizat 
de măestrul Virgilio Pellegrini, pentru băieţi, elevi lIareşlllul Fvch in CUllzUR-City. 
ai _"Al. in localul de şcrimil. ,al clubului .Gloria- Ganzas-City. -' La banchetul oferit In onoarea 
din strada RomâuuluL Afară. de program va lua şeft[or aliaţi, mareşalul Foch, căruia populatia la 
parte la t'ollcurs ~i fetiţa maestrului Pellegrini, în sosirea in oraş i-a fă.:ut o entuziastii primin., luând 
etate de 6 ani. Intrare fără taxă. cuvân!ui a declarat că solidaritatea dintre America 
1 - Vărsarea la perceptorat a impOl;itnlor pe şi Aliat,; [n ceea ce prive~te. sc',)purile şi principiile 
uxşi cifra afacerilor se va face În această lună urmărite va exista totdeaun~l. 
In ordilwa ţl.rmă.tuare: 1n zilele de 7-9 Noiem· 
vrie aceia a căror nume incepe că literile At B 
şi C; ,fn 10-14 literile D. E, F) G;, in 15--19 
literile H-M; in 20-25 literile N-R; in 
26-28 literile S-Z; în 29-80 societăţÎle. 

Acelora cari vor Întârzia aceste termine li 
se 'pune in vedere, cl vor ti pedepsiţi cu ·pedep· 
sele pre'dil,~ te în lege, 

- Judt-cătoruJ de' instrucţ.ie d. F. Sommer a 
luat eri intero~atorul celor doui Ingrijitori de bol. 
navi Alfxandru Nag-v ŞI Pdru Kapcsos, impotriva 
cărora s'a ridicat bfllluiala că au cauzat m03rtt>3 
lui Ioan Medve) inlernat la secţia b()alei mentale. 
cu paraliza. Ambii 1ngrijitori au recunoscut că. fiind 
atacaţi ,şi f~)Viţi de bolnav, l'au' biUut pe acesta 

• făra a se gtindi cât de puţin fă- aceasta va avea 
o urm are cat,astrofii !ă. J udecăto rul de'· instrucţie a 
ordonat ţinerea lor în arest preventiv, ( 

- Secretariatul din Apateu a sesi~at IN! 

parchetul din Arati el\ în pădurea de acolo a fost 
aflat cadavrul ars al unui necunos~ut si care tn 
parte a- fost mâncat de porci. Parchet~l a ordonat 
anchetă. 

- Judecătorul dn instrucţie deja parchetul 
din Arad a luat interogatorul şi a ('rdonat ţinerl"a 
în arest preventiv a individului p'avel Olan, an
gajat ca practicant la o gară mai· mică. din judeţ 
~i care acuma câteva zile spărgând biroul şefului 

de garit a furat. 600 de lei. Jandarmeria descope
rind că el e făpluitonrl furtului l-a arestat şi I·au 
Inaintat parchetului din Arad. 

Rad. responsabil: Lflurenţiu Luna. .. .. d ............ .... .rt ............. 

CINEM A rOG RAFE. 
]..'1:ci afarii nici Î7u(ul1b'lt. Farsă În 4 acte, iti 

"Apollo", în 4, 5, Il NOflIDvri(-. O i .. torie de tot 
amuzantă şi hazlie şi c'u toate ace .. te iu~t,ructivă., 
de ea!'i arareori ui se ot"l'. (jamicul produs prin 
situaţiile ridi,:I)I." pret.>uţiile I:1bsurde- al .. "e!oilor u 

stârlle~ un adevăr-at' hohot în sufletul nostrn şi 
luvăţăm rii.zând cari sl1nt. ::-:IăhiciulJiie oamenilor, 
dp< cari să. Ile ferim, V~ fi () priminire snf etească 
intradevăr fiecare sară pentru noi. 

• 
Ana Boleyu dramă în 6 acte, in n Urania", în 

4, 5 tfi G Naemvri!". Iu iSToria AUlo6iei cea mai 
rp:<ping:Uoeu:e epocă este cea a lui Heul"ic al VIn. " 
Domu itor cu mlllte, dar tiran şi corupt. Duce la. 
eşafod p" c~l mai mare bilrbar,a! său pentmcă. 
nu r,eCt1tJoaşte drepturile sa]". de tirau, îşi judt'că. 
la m"arte soţiile, dacă nu poate altcum ,scăpa de 
el,,; C'ând îşi află o nouă c'ur; ezană., cea mai Zgll

duitoarf-l este istoria soţi,.} sale, Ana Bolt'yn, pe 
care încă. O condamuă la moarte, câud ~i papa 
zice, că acu;~ele sale suot oalomnii numai, iar 
Henric drf'pt, răspuns laaceb'ie rupe şi Clt- biserica 
papală. Piesa. ac .. asta. e O jcO&O& fiddl a. mou
vurilor ~i corupţlilor dela curtea engleză din vea
cnl al XVI-lea şi un tnvăţă.mânt pentru cei ce 
iubesc libertatea popoarelor. 
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4 GAZETA A"RAHULTTI 6 NOf>:mvI'ie 1921. 

~------------------------~~~~~~--------------------------,~ J 

MICA PUBLICIT ATE. 
Caut pentru biroul meu, advocaţialii. un bun 

d'lctilograf scriitor sau Domnisoară care se posiadă 
limbale române ~i maghiară' adl'e~a: la admini-: 
straţia. ziarului. 491 

Teatrul APOLLO,' -.JA Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 4. 5, 6 N oemvrie 

Vineri Sâmbătă Duminecă. 

Film Corvin. 

Nici afară nici 
Înăuntru 

Farsit tn 4, acte. 

In 4, 5, 6 Noemrne 

Vineri Sâmbllti\ Dumineci\ 

O piesa scrisa ele Ot'bing 
Fred şi Kl'89hly. 

Ana Boleyn 
Dramă grandioasă. istorica 

Serisa penton film de: în 6 acte. , 

L. Vajda şei R, Falk:. 1, Regisor: L. Ernest. 
Regisor : Alex. Korda. g/J." Prim actor: Henny Porten 

Spitalul de copii "Principele Mircea Il Arad. 

In cancelaria spitalului sunt vacante 
două posturi de diUl'nist. Doritorii se vor 
prezenta In' persoană· la Direcţiune, In 
orice zi dela 9-12. 

Directiunea. , 

GABOR DEMETER 
intreprinde montarea lucrărilor de apaducte, 
canalizare, instalare de bă.i precum ~i repara
rea acestora au cel mai ieftin preţ Str. Horia. 11. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpăra ieftin în depozitui de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) NI'. 40 

Agenţia. de publicaţii c~ Est. Târgul-Mureş. 

.. "Livram 

o sa1l neagră, în tlmbalaj de 20 

IOAN 00 
~I A. GAZ 1 N CU ARAD Bulevardul Re

, gele Ferdlnand 
AR TIC O LED E 1. No. 16 (foat Boroa Benl-i.) 

~,.. . 

ma nufactu ră, Fi I i ala Ch i~i ne u 
-

stofe si rnătăsuri Vânza.·eengros 
• ...-'. =>.~ 

. j 

Ludovic Losonczy Arad 
Giuvaergiu si Ceasornic ar .• Plata Avram Iancu No. 1. 

Mare asortiment de verlghete de logodnli, oroloage de 
buzullar 81 de perete arglnh.rll. Cumpă.ră aur pelltru lin 

preţuri uroate. 

mo " 

Levai, şi Szigeti 
~~C.f:~ 

407 

~(fJ ~~ 
JlIal '. t' \.. Ah s;!""a .Ao tr. ,i Co. 

VIl!II-a-yi8 de 1. t rar eal a T e a t r u 
Recumand~ maga7..inul bine şi abundant 80rtat cu 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

OLT·OI 
d e tot 8 O i u I s ă c a
pătă la pODlolo~ia 

NIEIIETZ 

478 

TIJIISOARA. III. Strada Co-

şi numai atunci se vor' lua in considere;l, al 
daca âcelora le este alăturat şi vadiu şi " 
daca ofertantul declal'a că cunoaşte ~i 
primeşte condiţiunile licitaţiunei minuende • 

Condiţiunile . de licitaţiune se pot privi , 
şi inaintea licitaţiunei la Dnul consilier 
economic, 

Arad din şedinţa serviciului econOmlt 
oraşului municipal ţinută la 31 OctomVrie 
1921. 

Serviciul econ~m~, -
R · T calitatea cea mai b; um SI ea se. află .la ~I~ougerii : j 

• j ' VOJtek SI \\ elSZ lra~ I 
I 

cccooocooaooocooooocc°OOOoo 

Atentiune! ,~ 
, 'Am sosit. N".all I ' lIP""8C blănării. 

i le; l,ent~ucă: la I 

FIRMA BEREGSZASn 1 

• lttosit UD bogat asor
timent de blănărti .• , 

Expozitura "Hangyt 
în Palatul Reuniun~i ~gricole : 

--- :a...
1 

li 
Agenţia de publicatii cAz Est> Târgul-Mureş. 

e;i~a;:~ jineesenh ! 
J ,i 

de rom ~i lichiorllri, indispensabi1'e in menaj. Recomc.: 
dăm indeosebi esenţa noastră. de rom incomparabil de fui : 

1ilbert Burger 
l' 

fabrică de chimic.tii, TArgul.Mu1fl. ~ 
="$ MI _. 

filb' "rt463 Bu·· rgltr roaBa No. 25 ••• Telefon 133 

" ~ Publicatiune minuen(lă. , 
. i . Serviciul economic al oraşului muni-

; 
Fleiszig ~i Hirschfeld ~i~~;~:~~~;ig:~~1 
ltlarfă de Viena a 80sit 
Arad, Bulevardul HegeleFer
dinand 1. (891'08 Beni-t.er.) · - - ..... A A.u sOldt cele Dlai noi ,1 moderDe - '_brieă de ehemieaUl T4rpl-Mure,"I i cipal Arad, ţine licitaţiune mimienda în 14 

- $ • - Noemvl'ie anul curent la ora 4 p. ni. tn 
I localitatea serviciului economic aflator în 

etajul primariei Nr. 1(')4 pentru lucrarile 
necesare de compactura pe anul 1922, 

~ paltoanedetoamnă,deiarnă, .. · 

Cel mai; e f tin isvor de cumpărare 

pentru sesonul de to a ll1 n ă este pră
. ' vălia de mo'dă 

"STRASSER" I v~s-a-vis de hiserlca. IJulhcranli 

J , 

Ca vndiu se vor depune 2000 lei bani 
gata, sau hartii de valoare acceptibile. 

La licitaţiune se poate participa cu 
oferte Incris. 

Ofertele se vor înainta în plic închis 

~ haiDe bărbăte,ti ,i pentru COPiiI' 
, Cla8ă separată de măsurat . 

• SZANTD si COMLOS ARAD,· 
~ PIaţa A y'ram Iancu No. ~': I 
~ 381 Edificiul Teatrului . 

• . - - ....,,1· -' ""'""i I I Mare depozit ~n .totfe~ul de maşini agr.icol~şi ferăriil 
I 

. )lotoaN~ cu benZIna, maşIni de asbest, TaurII, uleI de ciUJldra I 

tiUst lemne cu motor, 1.luguri,· ';li de uns I 

ma~ini de tăiat nutreţ, 
mori de macinat, curele de trans
misiune, ciocane' de moară, 
compoziţie, 8 f o ară ~i table de 

FRAŢII BURZA ARA.~( 
Bul. Regele Ferdinand 1. (fost Boro~ B~ 

• 
• .-" 

Tipografia L. _ Rethy fi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria Nq,. 7. 

'( '1 , 
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