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A~Dza:liile contra ),//' cil'Culaţie ,greşelele săvârşi,te 
• • .t. A ,altă datii Iar senatorul ţiiriimst 

Port, •• Illlu. Ila,ţlollaI roman. evoc~nd lipsa de pa!I'io,Hsm de 
__ Cu prilejul Illterpelărei din Senat. _ as.tiizl. a evo~at~ prmtr' o .ex~ 

phcabllă asomaţmne de IdeI 
BMrânul senator ţăr'ănist, ]or]alte naţionalităţi, captivate şi timpurile grele de odinioară, 

Bogdan Duică, luând cuvântul de ideea libertă,ţei lor, d. Bog- când unii conducatori tl'ansil
tn primele şedinţe ale matul'U- dau Duicit a amintit despre vănenL au făcut profesie de 
lui corp, a făcut o interpelare, declaraţiile făcute de unii COD- credinţă politică şi naţionalistă 
relativ la activitatea Partidului ducatori ai Partidului naţional in incinta parlamentului maghiar. 
naţional român inainte de răz· român, declaraţii reproduse de Acesta a fost mecanismul 
boi, cum şi la aceea avută de unele ziare din BucUl'eştî şi sufletesc şi intelectut\l al in· 
lliCel partid, după intrarea al'· din cuprinsul cărora reeşea c~, terpelăl"ei dlui Bogdan Duiclt. 
matelor româneşti~ .1n 'rransil- in Parlamentul maghiar, 1'0- Ne pare personat rău că 
vania, pentru a începe opera mânii transilvăneni au fost s'a mai pus această chestiune, 
de desrobire. contra intl'ărei în război a. reânviindu-se un fapt, ce al' 

Interpelarea bătrânului se- României şi pentru rămâne- trebui să fie socotit ca trecut 
na~o.r a. fost un adev~rat re-I re~ in cadrele statului ma- In domeniul uit:lrei, mai ales 
ClhlZltorIu pentru Parhdul na- gluar. .~ pentru motivul clt, atullcea 
~onal l'omân şi pentru unii din Se Inţelege că vorbele se· când s'au produs campaniile 
conducătorii, de atuncea şi de natorului ţărănist spuse In par- de presă din BucUl'eşti, contra 
astăzi, ai organizaţiei poli tice lament şi tntr' o chestie atât de unor şefi transilvăneni, aceştia r transilvănene. delicată au facut impresie, mai sJau gl'ăbit să justifice faptul, 

D. Bogdan Duic!i. perfect ales pentru motivul, că atîtu- fără sa-l conteste şi să dea 
convins că impreună 'cunoştin- dinile nenaţionale ale partidului documentelor In adevar exi
ţele istoricului, cu dreptul de tl'ansilvăne~n, semnalate de d. stente, ale ţi~utei lor in par
a vorbi opilliunei 'publice, al Bogdan DUlCă, contrastau ia- j lamentut maghiar o explicaţie 
omului politic, a ţinut să sta- bitor şi jalnic cu atitudinea e- I ce putea să fie' primită ca 

,. bilească faptul Că Partidul na- roică a Ardealului şi cu voinţa. 1 atare. 
~onal român a fost departe de fermă a . maselor a:deleneşti 1 Astfel, acei membrii ai 
a-şi Indeplini m-enirea sa na- de a realIza cât mal repede l Partidului naţional român. cari 
~onaIă, in vremurile critice ale visul de aur al Românismului I au blamat in parlamentul ma-

e 

) 

vechiului regim maghiar, în- intreg. ghiar intrarea în război a. Ro-
tru cM acel partid atuncea '" mâniei, reânoind sentimentul 
când toate celelalte naţionali- Am expus învinuirile aduse ~ lor de credinţă faţă de mo-
t&.ţi voiau să distrugă jugul ti- în parlament partidului tran-' narhie, au explicat faptul, ţi
raniei, a declarat in numele sH vănean şi conducătorilor &- nând seamă de greutăţile si
Românimei ,că aceasta se con- cestuia, pentru a arata, că şi tuaţiei de atuncea şi interpre
sidera. ca făcând parte din ca- acest fapt şi aceste acuzaţiUni! tAnd acţiunea lor ca o ma-
drele statului austro-maghiar. readuse în discuţie au fost nevră politică şi naţionalistă 

In ceea ce priveşte Adu- pricinuite de atitudinea avută şi ca un mijloc de a desorienta 
narea de la Alba Iulia, d. tn ultimul timp de unii şefi ai pe inamic. 
Duică. a spus că, din punctul org~nizaţiei t~a.nsiIv~nene~ ati- Ce' am fi profitat, spuneau 
acesta de vedere, meritele na- tudme ne!~rlcltă ŞI. t,n per: dânşii, apărându-ne, dacă am 
~onaliste al Partidului naţional fect.ă ~pozlţle, cu Slmţu'ea. ŞI fi pierit până la unul, în spân
român, apar acum foarte re- asplraţule actuale româneştI. zuratoare şi in iuchisol'i, de
strânse, întru cât în acel mo- Duşi de valul politicei lip- clarându-ne sentimentele anti
ment, evenimentele luaseră o site de inţelepciune şi de dorinţa maghiare? Ce folos ar fi adus 
astfel de înfaţişare, în cât ori pripită de a ajunge la putere, sacrificiul nostru şi ce logică 
eare ar fi fost atitudinea 01'- unii politiciani transilvaneni şi ar fi avut dispariţia noastră, 
ganizaţiei transilvănene nimic unele ziare clujene, au impins atuncea când l'ămânând în 
nu ar fi putut să mai schimbe până acolo lucrUl'ile, în timpul viaţă, şi făcând uz de diplo
mersul sigur al istoriei. discuţiilor, cu cei din vechiul maţie şi de şit'etenie, puteam 

In legatUl'ă cu atitudinea regllt, in cât au da.t o formă fi folositori tncă marei cauze 
Partidului naţional român, pe prea palpabilă' tendinţelor lor naţionale? 
~mpul fostului regim, atitu- regionaliste. Era un raţionament acesta 
dine puţin românească şi atâta Regionalismu1 şi greşelele şi numai un examen serios şi 

_ de deosebită de aceea a ce- de acuma, au adus însă tn o cunoaştere a sufletului celor 

acuzaţi, ar fi putut şi ar putea 
ca sA spue. in ce proporţie se 
ascundea nesinceritatea~ in cu-

_ vintele şi In declaraţiile lor. 
Examenul acesta şi această 

operaţiune de cunoaştere se 
poate face însă şi acum. 

Imprejurările o permit· şi 
evenimentele ne dau ocazie. 

De alminterea acesta a fost 
şi cazul dlui Bogdan Duică., 
senatol' ţărănist, care s'a sim
ţit ispitit sa amintească trecu
tul, in urma observarei atente 
a prezentului şi să vorbească 
de nepat['jotismul de altă dată, 
ţinând seamă de regiollalismul 
de acum. 

De aceea am dori să ve
dem pe toţi transilvănenii, mari 
şi mici, modeşti şi pretenţioşi, 
oameni politici, sau cu preten
ţia că sunt, ridicându-se la 
înalţimea situaţiei şi pricepând 
nevoia de solidaritate şi unire} 
de renunţare la ambiţii şi la 
deşărta:;i uni. 

Când fie care ardelean, va. 
fi o făl'âmă din uriaşa con
ştiinţă românească a Ardealu· 
lui şi când chiar şi ardelenii 
cari fac azi politică regiona
listă, vor pl'Îcepe ci\, trebue Stt 
se conformeze, iubirei de mo
şie şi de ţară a maselor arde
leneşti, atunci nu va ma.i fi 
discuţie, nici ceartă şi nici un 
senator bătrân nu va mai face 
cu severitate rechizitorul, unei 
politici lipsite de patriotism. 

Ciaiul doamnelor române 
pentru copiii săraci. 

Se. aduce la cunoştinţa. 
Că DlIminecă, 11 Decemvrie 
19;!1 ora ă după amiază va. 
uv~a loc in sala de sut; il 
hotelului "Crucea Albă" un 
clain UI'mat de dans al că
rui folo!! e"lte destinat Soc. 
Ueuniullcu Femeilor Homâ
ne şi Soc. Doamnelor Ilo ... 
mâne pentru ujutnrllrfta. co
piilor sărad tie sărbătorile 
CrăeluIlului. 



2 

Pentru cele treizeci de 
eleve ale scoalei normale. , / 

"Gazeta Aradului" 300. V 
D. Radu Pancu, prefectul 

oraşului şi judeţului 100. 

Uzina electrica 200. 

D, inginer Stefan Mateescu t 

directorul mlinei electrice şi 
a) tramvaelor electrice, 100. 

D. T. VUculc3cn 100, d. I. 
Filimon ~OO, Banca RomAnea
sca, 1000 lei, Dna haroanA, 
Hortensa Aurel Pop 25 lei. 

D. Fn,g Bălteanu, avocat, 
100, d. David Popovici, prim 
medic veterinar, 20 lei. 

D. Orezeanu, judecator, 100, 
d. A. Crăciun 20. 

D. Marcuş 100 lei. 

(Sumele colectate de biroul 
vamal Arad pentru elevele 
şcoalei normale din Arad.) 

C. Dumitrescu, şeful vămii,lei 
200, C, Dumitreăcu vama Nad
lac 20, Constantin Stroescu 
taxator vama Arad 100,. A. 
Josefovici expeditor 40, Ar
Dold Pollak expeditor 50, 
nedescifrabil (Braun expeditor') 
100, D. Atanasiu şi Al. Ione
scu (expeditor) 100, K()nig 
expeditoI" 100, T. nedescifra
bil funcţionar 10, Klein şi La
zâr expeclitol' 50, N. G. Bar
bulescu impiegat vama Arad 
40, Intel'continentale 100, Ru
binstein ~\'1auriţiu 100, 1. Gar
tenber'g 20, A. Standol' co
mersant Bucureşti 150, Poe
naru expeditor 20, E, Arnopu
los expeditor 20, 1. R Co
terlet 20, Raphael Calmy20, 
Scehnker & Co. 100, AdIel' 
20, Nedescifl'abil 20, Nedes
cifrabii 20, t)rmosy Ăl'pad 10, 
Al. Dumitrescu tax. vamal 40, 
Pavel Popescu tmpieg. vumal 
40, Paul Pauţiu 10, Pavel 
Nedescifmbil tax. vamal 20, 

',: 

Au mai donat: D, Camăf~
şescu judecător 100, V. Anto
ni ni judecătol' 50, Ing. TI'. 
Trimbiţioni inspector indu
strial 100, Dlla deputat dr. 
Iacob 60, Familia dr. Ispravnic 
100, Dna Cornelia N1icloşi 50 
lei, D. Gritta prefectul poliţiei, 
100, Al. Anestin 100 lei. 

Au mai dat: Dnii Meculescu 
prim procuror, D. Ionescu
Braila, inspector al Regiei 
Monop. Stat. 100. 

Totlil: 47Hj lei. --..... _-------
Răspândiţi 

"GazetaAradului·' 

-------------

GAZETA ARAIHJl..UI J O Ueeemvrie 19at 

Preturile În pieţele din Problema irIao.tezĂ. , 
Arad 

in ziua. de 9 Decemvrie 
: Pil\ţa'de zarzavaturi: cartofi 1 

kgr, 1·25 lei, ciapă I kgr. i'- lei, 
ustllroi 1 kgr. 16'-18'- lei, varzll 
1 kgram \'- leu, varză acră 

1 kgr. 3'50-4 lei, hlrean l chgr. 
5'- lei, ridichi 4- buc. 1,,- leu, 
zvecl~ ruşi 1 kgr. 25 bani. spanac 
1 grllmadii. 50 baIii, macri:;; I grlL
roadă 50 bani, verdeţuri 1 kgr. 
5'-6'- lei, ca!arabe· 6 bue. 1.
leu, mere 1 kgr. 2'50-4 lei, pere 
I kgr. 4- -5 lei, struguri 1 chgr. 
7.-8'- lei, brâ07ii. de vacă. 1 kgr. 
6'- lei, smântână. 1 litru 10":
lei, lapte 1 litru 2 00-2' SO lei 
ouă t bue. \'50-2'- lei, unt 
1 chgr. 40 lei. 

Pi aţa de pa~eri: Gâscă grasă 1 
kgr. 14'-16 lei, raţă. grasă. 1 kgr. 
12'-13'- lei, gâscă slabil 1 păr. 
40 -60 lei, raţă slabă 1 păr. 30'-
40 lei, pui 1 păr. 12'-26' lei, 
găină, 1 păr. 26'-36' lei, curcau 
1 păr. 110' -120'- lei, iepuri 1 buc. , 
20'-22'- lei. ) 

Piaţa de cereale: Grâu 1 rom. 1 
325-330 lei, orz 1 mm, 320 lei, se-\ 
carA. I mm. 300 l'!i, porumb 1 
mm. 330-3+0 lei, cartofi 1 mm. 
110'-130 leit făină. nuIa 1- kgr, 
4,80-5'- lei, făină de fert 1 kgr. 
4'- lei, făinii. albă. 1 kgr. 350 lei, 
făină el. 11.- 3'20 iei, tăriţă. 1 kgr. 
1 '80-210 lei. 

T exttti tnvoelii dintre guvernul 
englez şi sinfeineri a fost publicat 
oficial. Cuprinde 18 articole ai căror 
sumar este următorul: 

Irlanda va avea acela, statut con
!ltituţioal, in comunitatea Naţiunilor 
cunoscute sub denumirea de imperiul 
britanic, ca şi Canada şi alte dorui· 
nionuri auto-guvernatoare, cu un par
lament imputernicit de a face legi 
pentru pace, ordine şi buna guver
nare a lrlandei având un comitet 
executiv responzabil In acel parla
merit ,i va li cunoscută sub numele 
de c Slat liber al lrl~ndei •• 

Reprezentantii coroanei vor fi nu
miţi în acela~j mod ca şi guverne
rul general al Canadei. Fiecare 
membru din parlamentul statului, 
liberal irlandez va depune următorul 
jurământ: 

«Jur solemn credinţă cu supunere 
constitutiei statului liber irlandez 
dupi c~m a fost stabilit de lege fi 
voi fi credincios regelui George 
moştenitorilor ~i succesorilor săi prin 
lege În virtutea celăţenieÎ comune 
a Irlandei cu Anglia şi alipirei sale 
ca membri la grupul naţiunilor care 
formează imperiul britanip. 

Statul liber al Irlandei işi va a
suma obligaţi unea pentru serviciul 
datoriei publice engleze şi plata pro
porţiona:ă a pensiunilor de ră.zboi. 

La caz că. aceas1ă sumă va lipsi 
se vor lua deciziuni de către un ar
bitru, carA va fi cetă.ţean al imperiu
lui britanic, 

Târgui de vile: Vită I kgr. 
3'20-4'20- lei, viţel! kgr. 6'-6'50 
7.- lei, porc 1 kgr. 11- 15.80 lei, 
oaie 1 chgr. 2'50 lei. 
.. 1VIti ... • ... _".-..... ___ ............ __ "",.~ ... __ ... ·_.--... _ .. _ ... ---

Dăruiriie "Victoriei" <r< 
institut de credit si eco-

Până. când se va face aranjamen
tul prin care statul liber iriallde~ 
va putea prelua insu~i apărarea 

I coastei sale, porţile britanice vor 
fi responzabile pentru aceasta insii,r
cinare. 

, 
nomii, Arad. 

In timpul păcei forţate engleze 
, vor menţine controlul asupra portu

rilor navale din Berchaven. Qlleen
stown, Be!fest, Lough ~i Lough
Swilly. La caz de razboi s'au ame
ninţare de război toate porturile cu 
instalaţi uni similare vor fi puse la 
dispozitia englezilor, dupl. cum se 
cere în scop de apărare. 

SubmarineJe, cablurile, controlul 
telegt afiei tără fir vor forma subiec
tul unei con"enţiuni Între Auglia şi 

guvernul irlandel':, Această COflven. 
ţiune prevede c' instalaţiunile exis. 
tente vor. rămâne nealternate prin a. 
cest agrement şi că guvernul englez 
îşi rezervl't drep ' ul de a debarca sub 
marine 61 de a înfIinţa şi alte Ca. 
hlurÎ ~i staţiuni fari fir, de va voi, 
Regu!area comunicaţiunilor aeriene 
clvlle, vor fi supuse unei conven_ 
ţiuni similare. L~ ca? că guvernul ir. 
landet tnfiinţeazi şi meuţine forţe 
miii Iare de apărare, numărul lor 
proprţional cu populaţia sA. nu tn
treacă în număr organizaţiile mi
litare, menţinute In Anglia. Porturile 
allibelor ţări să fie reciproc deschise 
vapoare/or. 

Guvernul irlandez convine a plăti 
compensatiuni echitabile funcţionari
lor publici licenţiaţi de dâ.nsul sau 
care s' dU retra~ rn urma acestei 
schimbărr, excep'ându-se forţele PIJoo 
liţiei auxiliare recrutate in Anglia 
In decur:-;ul ultimilor doi ani spre 
il face poiţia tn Irlanda. Numai du-
pă. expirarea de 'o lună dela trece
rea actului prin parlament agremen· 

lJl 

t . 

:!v 

a 
Jal 

. Ca 

tul notificat, va intra în vigoare la 
ceeace priveşte Irlanda nordică. Se 
prevede că înainte de expirarea a- . j 

lt 
cestei luni, Irlanda nordică. va tll. 

ca 

cheia ,:,j dânsa o învoială, dacii. a· 
'Y :, 10 

dresa cOJlţillând această c:orere, va fi 

el 

prezentată. R~gelui de ambele' Ca
mere ale parlamentului nordic. In 
acest caz puterile parlamentului ,i 
guvernamentul statului liber irlan- 'i~ 
dez nu se va extinde asupra lrlan. 
dei nordice. 

In acest caz prevederile actului 
din 1920 inclusiv acele referitoare la 
consiliul din Irlanda vor urma a rl.
mâ,ne în deplină putere. 

La caz· cA. Irlanda nordică se va 
hotărâ. a încheea o convenţiet o 00' 

misiune de trei, din care statul li
ber irlandez şi Irl.lOda nordică vor 
denumi fiecare cRte un membru iar 
cel de al treilea c'ue va fi preşedin. 
tele numit de guv~rnul britanic, va 
hotărâ de acord, cu dorinţele locuito
rilor, Intru cât acestea sunt compati
bile cu condiţiunile etonomice şi geo
grafice, fruntariila dintre Irlanda nor
dică şi restul Irlandei. 

el 

de Direcţiunea vechei instituţii finan
ciară din Arad , Vlctoria« urmâ.nd si 
in acest an tradiţia institutului de 'a 
distribui din veniturile rezultate o 
parte pentru scopuri umanitare şi 
culturale-naţionale, în ~edi!1ta dela 6 
Decemvrie a decis ea restul de lei 
18,700 din suma aprobată de aduua
rea I;eneralii. la dispoziţia Direcţiuuii, 
să fie ÎmjJărţită ca dăruire iutre ur
mătoarele in~tituţii: 

... ~-
., Of .* e. aa"Â--'t .,. d " 

« 
di 

Şcoala profesională de fete, Arad, 
Lei 2000, l Gloria« Club sportiv, 

Bucurestii , 
c Dacia. scrie: 

••• port. 
Arad, 500, Şcoala de ucenici, Arad, 
500, Pompierii din Arad, 400, Poli- .Se va întruni la Primăria Capi-
ţit'i Arad, ca ajutor sergentului Stefan talei comisia tehnică ce va studia 
Ileana, rănit grav tn cursul împlini- planurile depuse de d, inginer Leo
rei datoriei sale, (poliţistul jUllghiat) nida Dimitrie, relativ la construirea 
200, Cursul liber de searii., Arad, 50J, uilui canal navigabil, alimentat cu 
Alumneul Preparandial-Teologic con- apele Argeşului, care trecând prill 
fesional, Arad, ca ajutor de etlte Bucureşli să lege Capitala ţărei cu 
500 lei, pentru duui studenţi 1nscrişi Dunărea. 
la seminariul teologic şi doui studenţi Proectul depus de d. ing. Leonida 
ai ~coalei normale confesionale rlin cuprinde unIlii,toarele: 

Arad, 2:000, MO!lumuniul Eroilor, Unde se va construi portul. 
~licălac3, 300, Câminul ştudenţese a 
tnv. jud~ Arad. Convict 1000, Comi- Pe Argeş se va construi un ba
tE.tul şcolar al Liceuiui de Stat • Moisă. raj, formâ'ldu-se un loc care va 
Nicuară« Arad, 2,000, Cohorta ,Moisă servi ca port pentru incărcatul lem-
Nicoarâ« Arad, I ,50U, ,Napkozi neJor de fOCI petri" etc., pentru Ca-
Ouhon« N civedel mi hi vatal Vasarhelyi pitală. O parte dili apa Argeşului va 
Janka, Arad, 500, Şcoala normalA. de trece printr'un canal. numit industrial 
fete din Arad, pt, cărţi 500, Sucie- până la. Bucure~ti. In dosul parcului 
tatea Ortodoxii. 500. La di"poz:ţia Carol, unde se va construi un port 
filialei Chişineu, 1,500, La dispoziţia ce ar putea permite venirea şlepuri-
filialei Şiria, 1,000. La dispoziţia lor direct în Capitală. 
filialei BoroşÎneu, 1,000, Fondul trac- Mai departe apa va trece prin 
tului protopopesc, Arad, 500, Reulli~ conducte de oţel la uzina hidraulică. 
unea femeilor române din Arad, pen- ; în care se vor monta maşini pentru 
tru ocrotirea orfanilor de război,I,0~ 7000 de cai putere. 
Pt. scopuri filantropice la Ovrel, lneepând dela uzină ~i trecând 
Arad, 300, Pentru 1mbrăcarea copii. prin dosul Abatorului, unde ~'ar 
lor săraci 1,000, construi un port comercial fi indu-

suiai înzestrat cu toate perfecţionlrile 
moderne, ap'! va trece apoi ma' de
parte printr'un canal artificia.l pâ.1l1Ia 
Olteniţa. 

Cum vor fi trase ,Iepurile, 

II 

Cum panta e prea mare se vor 
instala trei grupuri de ecluse pentru 
urcarea ~i coborârea vaselo .. , produc
când curentul necesar locomotivelor 
electrice ce vor circula pe ambele . le 
maluri ale canalului. Capacitatea de .:ă 
trafic al canalul ui ar fi de 5.000000 

P 
! 
;i 

tone. 
Cu realizarea proectului depus de 

d. ing, Leonida s'ar dobândi ° ta
semnată cădere de apă, care va pro
duce energie electrică pentru ilumi· 
natul Capitalei şi electrificarea linii
lor de tramvaie, 

Iar o parte din apa derivati din 
Argeş va trece printr'o instalaţie de 
filtre ~i va contribui la alimentarea 
oraşului cu apă. 

Lucră.rile depuse sunt tn legătură 
cu planurile Primariei pentru circui· 
tul Capitalei cu di ferate, d. ingioer 
Leonida fiind ,i autorul anteproect~ 
lor pe care s'a bazat înfiinţarea Sa
ci81ă.ţei comunale de tramvae ~i U· 

zina electrică comunală •• 

.. 

.. 
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Spargerea dela Fraţii Kornis. care grăbi imediat pe 
la stra.dă, dar hoţii al 
urmă.. După. spusele 
merciant. soţia acefltui 
cinci indivizi suspecţi, 
din strada .Moise Nic 

ullte. - Un premiu Ile 20 mii lei aceluia, care 
"a da de urma boţilOl'. 

.\!11 anunţat ieri că indi vizi ne· 
au intrat Joi seara între 

6 ~i 7, în biroul casei comer
Fraţii Kornis şi amcniu!ând cu 

i pumnale funcţionarii şi 
biroului au luat cu ei a-

500 mii lei. 
Îeslea despre spargerea temerari!. 
('raţii Kornis s'a ră.spâ.ndlt re
tn întreg oraşul. 

'opulatia indeosebi cea din cen
a a~ului, t1i povestea versi uui 

· de cari mai fantastice. 
Li ie~frea din ourtea proprieta

· hoţul taie cu pumnalul sArma 
lui. 

Din declaraţiile Fraţilor Korniss 
· a funcţionarilor acestora hoţii 

lat lovitura. ill următoarele im-

: Casa comerciaii!. & Fraţilor Kor
! instalatA în patru camere şi o 

în etagiul Întâi al edifi
. din colţul strâzii • Moise Ni· 

, In faţă cu edificiul tea-

· b camera primă se află caSlena. 
ljurată. cu uu grilaj de lemn, 

camera era. directorul casei 
. e Eugen Fischer, iar tu bi· 

proprietarului ~e aflau Eugen fiii 
Kornis ~i Samuel Grullfeid, 

I societăţii ~lndustna lem-

L1 orele 7 fiii 20 minute, câad 
10lal1 Bahizs scosese chiar 

· din casă şi îi numli.' iL pe o mă.· 
i'ngiL casa de fer, intrâ. în ca-I 
patru bărbaţi. Practicantui E~ 

· Gruber ii Întrebă ce doresc. I 
: dintre cei patru necunoscuţi, I 

· se distingea de ceilalţi prin hai
elegante ce le purta, ribpunse 

dore~c să. ofere spre· cumpâ.rare 
mai mare de ciapă. Prac

trecu ia camera, utlde era 
.. Fischer, pentru a-i anunţa 
oferanţi. Hoţii într'aceasta se pn 
ca la comanda în poziţie şi in

ţevile revolverelor scoase la 
spre funcţionarii surprinsi şi 

cari hoţii ti somară. să. se aşeze 
la pământ. In acea camera 

puţini funcţionari şi se aflau 
leei timp acolo încă un funcţionar 
fabrica de tanin Naşici şi un 

domn şi o doamnă, cari veniseril. 
.:aceri. Directorul Fit<cher fiii prac-

1 Gruber, intrâud din camera 
,lături; Rub ameninţarea revol-

.. urmari şi ei somaţia ho- I 
Cel mai elegant dintre hoţ, în I 
, de 24-25, de staturII. mijlocie 
. , ras la muslaţ~, îmbrăcat cu 

.. palton de culoare verde surie şi 
tambiere negre de pele, intrâ 
. cu revolverul intr'o mână, iar 
cealaltă mână. având legat Ull 

in camerl erau cei doi pro
Korois cu directorul Griin

.Ceil~l.ţi rema'lerâ. in camerA cu 
am. 

Hoţul som~ pe cei surpnn,t si!. 
tn cealaltă. camerA, rămânând 

el numai cel cu cheia casei de 
Cheile erau la Eugen Kornis, 
ameninţat cu revolverul,deschise 
de unde hoţul lui 40 mii lei, 

le aflau în casă.. Hoţul îl lrecu 

apoi şi pe Eugen Kornis în 
unde erau ceilalţi. 

Hoţii nu iau decât 
proprietari lor. 

camera 

banii 

In camera primă., unde era c&
sieria ,i unde hoţii adunară. pe toţi 
cari i·au aR it tn birou, hoţul care 
se reâ.ntoarse din camera proprieta
rilor şi cu un al doilea care aVea 
musteţe roşietice tăiate scurt engle
zeşte cu faţa roşie şi purta un palton 
de culoare. brună, adunară. banii dee 
pe masa CaSlertl, bancnote in va
loare de 422,400 lei şi unul dintre 
ei ob,;ervă numai atâ.ţia. De ştiam că. 
e a~a puţin ne duceam în ahi 
parte. 

Dşoarei Balazs, care incepuse si\ 
p!âng-ă hoţul ti zise: Nu plânge, că. 
nu-ţi facem nici un rău, luă.m nu
mai bami. 

Hoţii voisă. apoi să. ia şi portmo· 
neiele funcţionarilor, dar:~ hoţul Care 
stiltea la uşă. zise să.-i lase în pace 
pe fuaqiollari, doară. aceia sunt să.
raci. 

"Fotogrllfie şi pentru 
cillemuH

• 

In timpul operaţiei hoţilor se tn
tâ.mpili. ca se vinA la birou al treilea 
frate, Kornis Sigismund. Acesta În
trând In camerâ. ~i văzând că un 
strein cu revolverul în mâaă ii des
chise uşa, iar funcţionarii sunt tâ,di,. 
liţi pe jos, n'bănuind nimic rău, în
trebă in glumă.; Ce e, să fac foto
grafie-fi p"nrTu cinema? 

Cotului, o stradă. 
strâmtâ.. Alte urme t' 
putut. afla. 

Poliţia a fost in:;>til 
după o jumătate oră 
hoţilor. Şi ce e cara, 
starea sufleteascl în e 
fraţii l\.ornis şi funcţie 
pentru a înştiinţa polit 
trebuinţat al doilea 
aveau şi era intact, 
pâ.nl la prefectura po 
sura. 

Despre hoţul care 
afară s'a constatat 
blond. 

Hoţii vorbeau ung 
l'ltreagă ţinuta Jor se 
fost unguri de naţio 
dintre ei era agră.il 
Feri. 

Poliţia tll~Hinţată. 
locului imediat însuşi 
ţiei, d. Ovidiu Gritta, 
misarul special d. Tra 
misarul Tinodi ~i 
tig. 

Prefectul poliţiei a 
toate mâsurile pentru 
ţilor. 

Rezultatele urmAriri 
cunoaşte încă. Politia· 
avea tirul spargerei în 

Premiu de 20 

Hâ.sul îi încremenise pe buze, când 
se văzu cu revolverul în pept şi [ra- . 
tele lui, Sigismund, îi spuse si Se 
aşeze numai si el, ciei au în fată 
hoti.' , 

Casa comercial! FI' 
roagă. să. publicăm cit 
lei aceluia care va şti 

, cari sli. conducă pe ur; 
a prinderea lor. 

INFORMA·,IUI,I. 
o puşcătură. 

Un al doilea bol, până ceilalti 
operan îu camere, stă.tu afară de 
pazâ. Ne~ustorul Mauriţiu Steril, care 
locuieşte alături de bi raul fraţilor 
Koroi ieşi cu fiul ~ă.u Oskar, pe co
ridor. Când voirâ iusă. să. cobore pe 
trepte hoţul care stătu de pazi1, a
fară, ii pus~ biiiatului revolverul în 
pept. Tatăl băiatului să.ri ia hoţ si 
îl prinse de mâ.na b care ţinea r~. 
volverul. Hoţul Întorcându-se .spre: 
negustor, revolverul se slobozi din 
lIorocir~ glonţul trecu pe deasupra 
spateluI negustorului. Negustorul 
Stern şi finI fură. impill\li apoi de ho, 
in biroul lui Kornis. 

~. ReuniuTwa Femeilor 
I Române şi Soc. Dllmelor 

Române ro:),!.!ă toate doam
nele cari bine voe!olC a dona 
l)răJituri pentru cinlul de 
DIITIllnec~ 11 Dec.~ s~ le tri
nliU\' tn acea zi l~l ora 2 p. 
m. în MUlll, (le ~U~t la hote
lul "Crucea Albă". 

• 
Reuniunea Femeilor Ro

mâne aduce la cunoştinţa. că 
atelierul de . ţesatorie dela 

; şcoala profesională s'a deschis 
Hoţii !'le retr~tg. ~ şi primeşte comenzi. - Dea-

Cei patru hoţi din lăuntru îşi ~ se!lleuea a~e1ierul de !engerie 
terminaseră chiar op;raţia ~i se pre- I p~lm~şte orICe C?mellZ~ de 81-
găteau de plecare, caqd se auzi puş- ! blturl; precum ŞI Ţoclllţe pen
cătura de a~ar~. . v, • I tru fetiţe orice jurnal - haine 

Acea~ta'l .facu c;ă.laqa ca.t mai I de casă pentru doamne pre-
repede dm bIrou. InaInte de a pă- . h·· . t t r 
ră"j biroul unul dintre .toţi, ame-. cum ŞI ro~ 11. pnmeş e a e le-
lIinţa: • Să nu ne urmăriţi că tra- ruI de crOItorIe. 
gem.. - Filiala. Asoc:a.ţjei m ~di ciior 

Cât,;va functionari cari păreau din Arad va ţinea ati Sâ.mbătă după 
mai Îndrăzneţi f~rl!. închi~i de hoţi masă., orele 6, şedinţă in localul 
într'un ap'iftament mai mic al bi- şcoalei de mo~şe Palatul Fischer 
roului. Etiz, cu urmă.torul program: Dio.;erla-

Fraţii Kornis.şi funcţionarii lor ţie despre tubercul,)zll. ţinutlt de d. 
buimăciţi stătură. mai multe minute dr. Lowinger; cazuri chirurghicale 
nemişcaţi dupA plecarea hoţilor. etc. prezentate de d. dr. D. i\loldo-

Cel dintâ.iu care lşi recâşti~ă. pre- vaD şi dr. Vicaş. Intrare liberă pen-
zenţ'l de spirit fu Sigismuni K'1rnis, tru toţi medicii. 

ComunIcat. 
Pentru a se stimula exportul vi

nului, una tiin bogă.ţiile principale 
ale ţă.rei, Consiliul de Mi1\i~trij. dupi 
propunerea Ministrului de Agricul
tură a aprobat export"l acestui pro
dU8 fără nici un fel de taxă, de 
asemenea butoaele de stejar in care 
se expediazâ vinul sunt libere a eşi 
din ţarâ fără. taxi şi fă.râ. garanţii. 
Se va plă.ti pentru vin numai o taxi 
statisticA de 10 bani la lilru. Di
rector al Agriculturei, (ss) nedes
cifrabi!. 

Aducând la cunoştinţa podgore
nilor aceste adreseJ ' ti fndemnă-m si 
anunţe la Sindicatul nostru ori ce' 
cantităţi de vin ce au pentru export, 
Înaiutând şi probe în dublu exem
plar, ill sticle perfect curate de un 
litru volum (100 grame). 

Cu aceasta Sindicalul Viticol al 
judt'ţului Arad, şi-a îndeplinit una 
din cele mai înalte misiuni, lucrând 
contÎnu şi cu multii. energie pentru 
aprobarea exportului viuurilor noastre, 
singuri măsură a fi i Il lilare să a
melioreze ~ situaţiunea producătorilor 
podgoreni din regiunea noastră. 

Se impune acum ca toţi podgo
renii să. intre în acest sindicat spre 
ducerea la bun sfâ.rş.it a exportului. 

D. Anastasiu directorul Sindicatului 

Viticol Arad. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 
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-
~esiderill Lusztig Bulevardul Reqina 

M<lria No. 14 •• 

Mare asortiment de tricotaj. paltoane, 
.ventare, minu,. ". ciorapi. 601 -

Ludovic Losonczy Arad 
Giuvaergiu 81 Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No. f. 

: Mare lU!ortiment de verlghete de logodnă, orolaage de 
buzunar si de perete arginhrll. Cumpără. aur p60tru un 
452 preţuri urcate • 

.. ~---------------MA.G&,ZINUL DE CARBUNI 

KNEFFEL 
Bulev. Regele FertUnand 1. 2. 

~arbun. de călcat, lelnne mărunte 01-

eate, ~arbuni În bucăt prima calitate 

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

FRAŢII NEUM/~N 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fahriea de făină ••••• A.RAD 

- - - -Levai şi Szigeti 
407 

.tlCll'.s-
""e . .~-1 

-al , • .""". ~ trar tii Co. 
lIIUo .... ,c!'---;f"h ~ee ~ .. 

VÎII-a-vl. de Intrarea la Teatru 
Recnmandă magazinul bine şi abundant sortat ou 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 

1001 nopţi, bazin orient.al in 6 acte, In "Apollo", 
9, 10, 11 Decemvrie. (Jele mai frumoase amIn
tiri a copilăriei noast.re curate şi nevinovate sunt 
poveştile ~ intr'Rceste Halima sau 1001 nopţi. 
Văzâud piC"sa acea.sta, care este una dintre c..Ie 
mai grandioase producţii 8. cinemei, trăim iară '-reţuri ieftine. 
fn pruncia naivă., când ounoşteam numai bună- _- '1t- "'-" --r- 4Qii5iW 1QiD2 

..... ~~ ._.~-~ ---------------
.. ';, .;: 

~. 
f (1 Opoemvrt. 1,J 1'· 

IOAN ItUI· 
~I A. GAZ 1 N CU 
A.RTICOLE DE 

480 

ARAD BYlovanlul b.
1 

.1 

, gelo hrdln'" 
1, No. 16 {falit 801'01 8~i~ , 

1 
i 

~anufactu.!:..~, Filiala Chi~inell 

!!of~i rnătăsur! Vânzareengrol 1 

U~[~ri~!~i,~!h~~I~~~ijl~i~~l ~ 
furi pentru a fi trimsÎe cu acest trol.jB~ 1 

Mauriţiu Rubinstein. PalaJ ul ordului min0r1!'j 

la ~ 
~ 

In atentiunea , 

cumpărătoriiorde mobilll 
Mobile p~lIl,~n prânzito! ~i dormi.tor se pa ~ 
cumplira Ieftin în ?epozltul d:-, moblle Wieget _ 
fald, Arad, Str. EmlDescQ (Deak Ferenc) Nr,.jQ ~ 

Vâ:z~~"a~;d;"C~ă; ! 
Stofă. 140 em. lăţime pen-) ~ 

tru haine bărbărf'şri _~_ ___ .f'abrica.t 851 '. 
Stofă. 140 cm, pentru pal- de Zsolna p 

ton de dame ___ ___ ___ __ 85 

O garnitură. tricoi aj pentru da.me t 
Paltou, şal şi bonf'tA _-o ___ ___ 205 d 

Şal şi bonf'tă., tricotaj, pedru dame J35 J 
Slotă. Velour pentru dame 140 cm. 1~51 
Năfrll.mâ de lăuă. 130 em, [J ___ lUi! . ~ 
Năfrlmi-Şa.luri _________ . __ dela 84 Lei In BI ~ 
Store de bumbac. __ __ ___ __ " 24" • li 
Flanele de Tenis.__ ___ _-o ___ » 20 " • M 

Bll.rchende şi flanele tn oulori 1 
moderne___ --- --_ --- ___ ___ It 20 It I I 

Cal i te --- --o --- --- --- ___ --_ It 84" n fi 
Şifouuri ___ ___ ___ ___ ___ ___ It 20 ~ » 

Şîfon batist 130 om. lat pen- t 
tru Pt>rd.,le _______ .. _ ___ ___ " 35 li , C 

Car toane ._- --- ___ ___ ___ ___ " 18 n r. i 
ZetirufÎ --- --- ___ ___ ___ ___ " 18 ~ ~ f 
Ciorapi de mouslin __ ~ _____ o " 16.

11 
r, 

Mâ!Ju~i penl.rn domni şi doamne" 24" • p 

tatea şi credeam, că. lumea înt.reagă e curată. şi _ - -0- _ ~ _ ._ _. 

nevinovată ca noi. Arare ori s'a dat prilflj, să ~ t Magazie de modă., vis·1I. vis de bisf'l'ica Lather~ 
avem o pl~cel'e sufl~tea:'eA, cari când asistăm la . Ali Mosit cele Blai noi ,i moderne 
reprezentaţla acestm fIlm. Ca număr afară. de It t "oJ. "oJ Bulev. Re:;ele Ferdinantll. Xo. ~ 
progr~m ~~i se ~epr~Z!lltă. splendidul film. al _ pa oane de oamna delarna .\iII'w ... __ ....................... ti 

STRJlSS:S: : 
~coalel mIlItare dm SIbIU, unde trec in revIstA " -
toţi ofiţerii, diferitele grupa militare ,i ni~se ~ haine bărbăte,tt ,i pentru copii t I 

ofere un admirabil aspect când privim coucursele I Clasă Reparati de măsurat Caro I An d re' nf i hipice ale ofiterilor. I 

- '. i • SZANTD si COMLOS ARAD, - I I 
Lordul Apa~, dramă dA detectivi în 6 ac~, in ~ Piaţa .;ram Iancu No. ~~. t · 1 

"Urania", în 9, 10, 11 Decemvrie. Evul mediu 381 Edificiul Teatrului. l' 

cu frodalibatea sa ÎRi avea haiducii, tălharii, ban· - fi -_ 1 
diţii săi plini de ~uraj şi răzbunarea apăsării, - - - - -> - '4lIiiP' - - ISI 11 44

:). . I 

s~cit't8.t,ea de ,azi .a~e pl~nga.şi şi apaşi obrazn}cl, 1------.. ----------- ! Mare depOzl"t '1 cand nu e pl'lIDf'Jdle, cela, dacă. cădeau pe mana I 
asupritodlor ajungeau la furci, aceşti pungflşi şi F br · d b ! I 
apa.şi, daci sunt. Îsteţi, ajung să fie lor7.i şi sti- a 1 ca e ere i t toC I I d ... I I 
~aţi de aleşii. decadeJl,tei de azi., O astfel. de ca- i O leu e maşini agricoli 
::~~~ de apaşl este pIese aceast.a de tot IDst.ruc- din Aradul Nou l ..... " : 
Teatrul APOLLO, .. .". Teatrul URANIA. fauricA b,,, de prima .,1ito'., _ .a' S51; ŞI ferane. _ 

......................... •••••••••••••••••••••••• litate de Pilsen ~i Miinch,'n, din cel ' -----------_____ ... 
In 10, 11 Decemvrie mai bun matet'iat Depo:-:it principal: ': w~~~Y-~~~~~~~:"""~ .. t~ 

In 9, 10, 11 Decemvrie ,,~,....~~~,,~~iII 

Vineri Sâmbătă Duminecă 

Film colorat. 

Senzaţie PatM! 

1001 nopţi 
Bazin oriental în 6 

acte. 

Sâmbătă, DumÎnecă 

lordul Apa, 
Scenă fermeator engleză 

în 4 aote. 

Prim actor: Friedrich 
Zellmk. 

Oppenheimer i Răspândiţi 

~~ad~~m~~~~~ . 1 "Gazeta Aradului' 
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