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IXFORNIATIUNI. 

_ Doamna Gene1'al Dragalina a intervenit la 
1 lura judetului şi oraşului cu rugi'iciunea de a 

. convoca o consfAtuire pentru cOlli'ltituirea in 10-
:tate a comitete lor societăţiior • Ocrotirea mor· 
"Ielor eroilor de război şi a văduvelor.t 

la acegt scop doamnele din localitate sunt în
sii. se Întrunească In ziua de Vineri 18 1. c. 

0rele 6 d. m. Ia Prefectura judeţului. 

_ După inforruaţiile primite de d. dr. Brădean, 
inspectorat'Jl din Cluj, sa.lariile medicilor de 

, . au fost sporite cu data de 1 Noem
la 1150 lei Junar, primindu-se ir.că alte com~ 

i:tente de salariu şi locuinţă în natură '. din par-

I ~ Direcţiunea generală a C. F. R. a hotăn1t 
rea biletelor de carton, fără. dungă, cari au 

valabile la trenurile de personal, din lipsă de 
. Ele vor fi inlocuite. 

- Inspectoratul sanitar din Cluj proiectează 
:Jprea de dispenzarii ÎI1 urmâtoarele localitr~ţi, 

Ch:şilleu, Pecica, Lipova, Gurahonţ şi 

AI. Briidean, primmedicul judeţului a 
zilele trecute la Gluj ÎIl vederea unei noui 

ir(iri a judeţului din punct de vedere sanit:lr. 
sanitar din Cluj a aprobat în 

privinţă propunerea diui dr. Brădean ca 
: 33 circuUlscriptii sanitare din judeţ !oi fie 
. :ile la 35. Comisia de higienă a judetului va 
:'Gl'ocatâ. în zilele cele mai apropiate pentru a 

modificarea teritorialil. a circumscripţiilor 
şi fixarea teritorului celor 2 noui circum

,tii, Modificarea teritorială Se va face în aşa fel, 
;~ circumscripţie sA nu revină mai mult de 16 
'suflete. 

- Direcţiunea căilor feratA observând că cu 
. de marfl călătoresc adesea ori pf'rsoane 

.,cuiare fn mod fraudulos, a ordonat a se face 
i1guros control in aceste trenuri. 
Persoanele cari vor fi dovedite că voiajează 

:dul acesta vor fi supuse la plata taxelor şi 
reg lemf\ntare, iar personalul de tren va 

;':)TU pedepsit. 

Bu(bpesta se anunţă: O bandă de 
civili a oprit Vineri noaptea pe toţi trec1Î

de pe străzile Kir;ily şi Erzsebet şi i-a legiti
b/i.l[trld pe unii până. la sAnge. Poliţia a fost 

:1 fugări!ă, dar yenindu~i înUiriri a putut să 
,că 4- d in ei. 

~, Prefectura poliţiei a fost Încunoştii nţată Sâm
!,; de~plc planuri de atclltate asupra prinsorilor 

Pţ~t-ViLI;~k şi i\Iargit Korut, unde se gă'iesc 
pentru complicitate la lovitura carlislă, 

luat toate măsurile preventive necesare. 

- S'a făcut cunoscut oficiilor vamale 'l'ă ia 
'pentru oprirea atât a transitului (intern 

GAZETA AR!,t.DULUI 

- Inca<:itrilEl pe luna Octomvrie ale vămii 
din Oradea Mare au fost în cursul lunei Octom
vrie de 5,634.35~·40 lei repartizati astfel: 
5.+46.35~·15 lei din taxele asupra importului, Iar 
188.385'25 din export. 

S'au importat mai cu seamă din Cehoslovacia: 
3 vagoane stidărie de lux, 5 vagoane vase menaj, 
hârtie, stofe şi mobile. 

Exportul' a constat mai ales din sdrente nece
sare fabricării de hârtie şi din ouă. 
Numai Sâmbă.Iă s'au exportat in Cehoslovacia 
285.000 ou it. , . 

- Fosta. familie regall ungară 
oraşul Fundal din Madeira uDde î~i 
exi lUI. 

a sosit în 
va petrece 

- Baby Sechel:!an, Dr. George Moldovan, 
logodiţi. In locul oricărei alte îll~tiinţi'i.ri. 

x Dr, p, Robese1t, director de spital, ordinează 
zilnic dela 8-9 ~i 2-4, în Buie\". Regina Maria 
2+, Palatul N eumall. 

x Concertul \!\'aldbauer va avea loc în Pala
tu 1 Cultural în zilele de 18 şi 19 Noemvrie. Sala 
va fi irlcălzită . 

x DT. Alexandru \Vern~r, dermatolng, specia
list în boalele venerice, întorcâudu·se din că ătoria 
sa in streinătate a reluat consultaţiile medicale. 
Piaţa Avram lancu Nru 2., Laboratoriu Rontgen. 

Org anizarea ~coalei de. contabili 
În Arad. 

Ministerul Agriculturei, după cum Se ştie a 
organizat o şcoală,de contabili practici pentru coope
rative şi băncile poporale. 

Data deschiderii acestei 
pentru ziua de 15 NoemvrÎe. 
suferit tns'it amânare întrucât 
n'au putut fi terminate. 

şcoli a fost fixată 
Deschiderea şcoalei a 
lucril.ri1e pregătitoare 

In legăturii. cu acea<::tă şcoală se va instala un 
internat pentru 'elevi, în Palatul Agriculturii (strada 
George Popa), unde se ,"or ţine şi cursurile. 

lnscrierile la şcoala de contabili e în curs. 
Până acum au fost anuntaţi numai 11 elevi: 

8 din judeţul Arad, J din judeţul Timi~ ~i 1 din ju
deţul Hunednara, cursurile vor dura 9 luni. 

~n şcoala de contabili. Înflinţ:trea. acesteia 
avâ1ld în primul rând in vedere promovarea m;ş~ 
tării cooperaliste, Vot· fi primiţi tinerii recon:tndaţi 
ce consiliile de administr;,tie a institutiilor de 
cooperative. Pe itlilgl!. elevii recomandaţi de insti
puţiile cooperative, Vor putea urma cnr~urile şi 
alţi fii de !iă.teni, ai căror pări nţi dore5c~! trimi tă 
copii la această. şco11ă. pe cheltuiala lor, 

Pentru elevii t,rimişi de societăt,ile coonerative 
~an de părinţi se va plăti o taxă :;;~olară de 
300 lei. 

Data 
târziu. 

deschiderii cursurilor se va publica mai 
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Cb(l:!'ltillni {lfl: vit.f(~uHnril. , ) cât şi a exportului articolelor tnOIlOpO-
(tutun, chibrituri, brichete, amoreye, cărţi 1 • •• 

,iC, explosibile, sare etc.) pentru care nu se'l' Folosirea rezldurilor de la stru
;rezenta autorlzaţiunei speciale eliberate de di. 
'Jnea generală a R. M. S. din Bucure~ti. guri şi de la vin. 

- Pentru a se evita întârzierile trenului 
la Întrarea tn ţară, din cauza l1umă

. prea mare de colete destinate pentru Bucu
! a căror formalităţi de transit nu se pot face 
mp cât t.renul staţionează in gara Timi~oara, 
'ţ1unea vămilor a hotă.rât ca toate coletele să. 
~lChise cu plumb în vagonul de bagaje care 
1 însoţit până la Bucure~ti de un 'funcţionar 

La Bucureşti se vor verifica toate coletele 
catre funcţionarul vamal insoţitor împreună cu 

• • " vamali din gara de Nord, hr actul 
iranzit incheiat aci, va fi trimis la Timişoara. 

- Ieri a sosit la Arad d. Constantin Nemian, 
, , regional al muncii ~i ocrotirilor sociale 
UUJ a sosit ieri la Arad în vederea inaugurerei 

ui ce se. va deschide pe lângă. casa 
a muncitorilor din Arad. 

- Ministrul ;griculturii, d. Garoflid a sosit 
. ~a Cluj acompaniat de dnii Cipăianu, Fior şi 
, ',D. ministru va pleca din Cluj în inspecţie 
.lfente judeţe din Ardeal. 

La Valea Călugărească, judetul Prahova, s'a 
lnfiinţat o fabrică pentru producerea de acid tar
trie (sare de lă.mâe.) 

Toţi podgorenii sunt tnştiinţaţi prin aceasta 
că susnulllita fabrică. cumpără pe preţuri bune tot 
felul de reziduri de struguri, ca: 

1. Cristale de tartru, extrase din tescovină; 
2. Turte de drojdii din vin; 
3. Tartrat de calce şi 
4. Tirighina, substanţa ce se scoate de pe 

doagele vaselor din interior, după ce vinul a stat 
mai mult timp în vas. 

Toate aceste materii se obţin din produse vini. 
viticole după fermentaţiurlea vinului; doritorii să se 
adreseze Sindicatului Viticol al jud. Arad ~i vor 
primi instrucţiunile necesare. 

Sindicatul Viticol al .Jud. Arad. 
Biroul str. dr. Raţiu 1 (fostă Siros L) 

ll'r 
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Situaţia politică. 
Ziarele opoziţiei au încercu.t sA in

fuţişeze în cursul ultimei luni situaţia 
politicA ca fiind deosebit de grava in 
ceeace prive~te rEtmânerea actualului gu~ 
vern la c<Îl'nm statului. 

Toate evenimentele politice şi chiar 
cele de mică. impOl'tanţa au fost inter
preta te de presa opoziţionistă in sensul 
unei sigure şi apropiate crize de gu
vern. 

Arsenalul de MJllill 3nte, utlele ma.î 
debile ca celelalte, s'a epuizat însă cu 
încetul şi în cele din urmă, în lipsa de
fapte, s'a ajuns, astă.zi, la simple şi mo
deste afirmaţiuni. Chiar ziarele opozi
ţioniste cele mai ostile guvernului ca 
şi cereurile politice ce spuneau că nu 
vor a vea tihna ptml1 la formarea unui 
nou guvern, au trl3buit In cele din urmă 
sa se dea batute şi sa, recunoasca drep
tatea spuselor pl'imului ministru, atuncea, 
cfwd a declarat In consfi'Huirea majori-" 
taţilor cit uu guvern nu se poate re
trage sub imboldul presiunilor interesate 
şi ca guvernul actual îşi va face datoria 
ut[lta vreme cât va avea aprobarea ţării 

şi pe aceea a primului factor constitu
ţional . 

Ori cât de mult adevfl..l' conţineau 
declaratiile primului miui8tru, ele au 
fORt nesocotite la început de aceia cari 
urmăreau prin ori ce mijloc revenirea la 
putere. 

A~t<lzi tnsă Re pare că aeeI adevăr 
şi·a făcut loc în toate mintile deoarece 
lllci chiar cei mai înverşunaţi membri 
ai opoziţiei şi nici, cele mai neil.m pacate 
zi are de partid nu mai discuta itl chestia 
urgentei crizei de guvem. 

Leul continua sa crească în streina
tate, ceea ce probeaza importanţa ce 
s'a acordat de cercurile oficiale din 
Paris vizitei d·lui mini~h'u Titulescu; 
tara a:;<teaptft cu încredel'e deschiderea 
parlamentului iar guvernul, aşa după 
cum am anunţat. studiază nouile legi 
ce VOI' fi pl'ezentâte cOl'purilor legiui, 
toare. 

Dupa CUtll· se vede dar, situatia 
guvernului este cât se poate de bună. 
şi aceHSt&, situaţie, favorabilă interese
lor naţionale ce nu pot tolera veşnice 
fl'amftntitl'i şi certul'i, nu este cu pu~ 
tinta să. fie sdml1cinata de agita
ţiile sterpe ~i de intrigile câtorva.. 

Programul săptămânal al Cursului 
liber de seara, Arad. 

2ilercuri. - Limba franceză. l. Conversatioq 
sur .Les objets de j'elavec. Prof. dna Lucia. V. 
Babescu. 

Jcp. - Limba români. (Cursul funcţionari
lor). L Lectura. Pronumele personal. Conversare. 
Prof. duii 1. Dabiciu, T. Mager. - Limba română. 
(Cursul funcţionarilor). II. Reproducere. Lucră.rI îQ 
scris. Prof. d. Lază.r Roş,culeţ. - AlgebrA. Numere 
algebrice. Pruf. d. l Dumitriu. 

Vit,eri. - Limba românA, (Curs public). 
Verbul «a aveac. Exerciţii de cetire. Profesor d. 
Lazăr Ro~culeţ. - Limba francezi, I. Grammaire. 
Phonetique. Prof. dna Lucia V. Babescu.
Limba francezE!.. II. ·Conversation. Causerie litteraire. 
Prof. d. Jean Decamp . 

Rad. responsabn: Laurenţiu Luca. 



4: 

CINEMATOGRAFE. 
Frou-Frou, dramă. socialI în 5 acte, In )'1 Apollo;/ , 

in 16 şi 17 Noemvrie. Ce carieră, ce sfArşit îşi 
pregătesc greşelile se vede foarte frumos din 
piesa aceasta. Un tati tră.ia retras cu fetele sale, 
una serioasă, cealaltă. zburdalnică.. In vecini ase· 
menba doi tineri; unul seri o>:, celelalt uşoratec. 
Fata. cea serioaşă are în drag pe tinerul serios, 
act>sta însă ia de soţie pe zburdalnica, cărf'ia 
ii face curte şi uşoratecul tinl"r. 'l'inera nevastâ. 
zburdalnică umbhl.nd după plăceri i~i uită casa 
~i copilul şi bărbatul, încât soră-sa are să ţine 
ordinea in casă, vânând plăcerile îşi lasă bărba
tul şi ajunge în mânile tinerului uşoratic, care 
o pă.răseşte, când se întâlneşte cu mama sa. zdro
biti în oorp şi sutlet ajunge la tatăl Ai; ruglln
qu-se de toţi de iertare moare şi face loc căsă
toriei Intre cei potriviţi • 

• 
Calea drepNiţii, dramă în 3 acte, în "Urania'\ 

îp. 16 şi 17 Noemvrie. In societate& omeneascA 
de azi e cam greu să. ne orientăm. Dnde sunt 
greşelile, ce trebue să facem, încearcă autorul 
acestei piese. Deslegarea e frapantă. şi să. meritli. 
$& vedem piesa aceasta de tot instructivA. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. 
~ ................ ~ ..... . 

In 16, 17 Noemvrie 

MIercuri, Joi 

Seria Senzaţiilor italiene! 

•••••••••••••••••••••••• 
In 16, 17 Noemvrie 

Miercuri, Joi 

Calea dreptăţii 
ROl!llanul celebru a lui Dramă 1n 3 acte. 

Milhac ,;,i Halevy. De Stefan Lâzar. RegiBor: 

Frou-Frou Martin (Ta.ras. 

D x • 1" - 5 te Actori: M Vărkonvi, S. 
ram .. SOCla .. In ac. Almâssy, . A. :Fa.rkăs. E. 
Prim actor: F. Bertini. rI"'. lfenyvesi, S. Iga.lits. 

MICA PUBLICITATE. 
Tot .oiu) de Jucării şi vaze jal)oneze 

eu eelea mai mari preţuri cumpăra 
Salon Arti8tHlue Bulevardul Regina 
~Iaria Nr. 21. 516 

Se caută 2 femel pentru (1istribuirea 
ziarului nostru cu plată silptămânali 
de lei 100 de pt>rsoană. 

~E'ete cu salarii se primesc imediat în angaja
ment, cu !-lalariu "Salon l\Iady" strada Anton Mo
cioni Nr, 6. 

------------------
Anu'nţ. 

Regimentul 18 Vântttori cu re~edinta în 
Alba-Iulia~ are nevoe de buni muzicanţi pen
tru toa.te instrumentele, cărora. Ii-se oferă salaI' 
bun, echipament. etc. Doritorii se pot prezenta 
imediat cu actele ce posedă. .:J 95 

Comandant.ul Reg. 18 Vânători : 

Colonel (ss) ~\ritonovici. ... -...... _-_ .... -----
Cel mai i e f t i il isvor de cumpărare 

pentru sesonul de t o a fi n ă este pră-
vălia de modă ", 

"STRASSER" 
vis-a-vis de hisel'iea Lntherană 

GAZETA ARADULUI 16 N oemvl'ie 1~2t 1 

~ ....................... : ... r----------_ ......... AI 

FRAŢII NEUMAN 
211 

}"ahrică de spirt şi de drojdie 

Faln'lea de făină, ••••• k-\R~JAI) 

Ludovic Losonczy ArM 
GIuvaergIu si Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No. I --~fare asortimont do verlghete de logodnrt, orOloage / 
buzunar si '.le perete argintarII. Cumpiirf\ aur pentru ,1 
452 preţuri urcate. ! 

C CĂRBUNI! 
467 In atentiunea , 

cumpărătorilorde mobile A
.... In atentiunea! U:dn~lor p~~blic~'k ~ 

, d ustrlale .~l negu,'~. 
rilor de cărbuni. - Secţia de mărfuri ac..;,I 

Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpăra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deak ]'erenc) N r. 40 

-
R Maximilian Koni~ 
B 

ARAD, Strada Bucur (Eotvos-u.) 9, _.14 

Oferă, livra.re imediatrl, numai tn pozitii detl. 
goane: cărbuni de ocnă, prima calitate din l'a. 
lea .Jiului, crlrbune bucaţi "i de ocnă din ep"~l 

Dacă ai mâncărime BBU bubiţe pe piela cumpără aliiia 

Scaboformat dr. Flesch 
vindecă sigur, n'are miros si nu murdărest8 hainele. Un 
borcan mic 8 lei, un borcan: ma.re 12 lei, borcan pentru 
o familie 20 lei, Prav .ScaboforDH la alifie 4 lei. De vÎt.n
zare în toa.te fa.rmaciile. Depozit principal si pentru 
revânzMori, la fa.r- Em ·e K· (fost )'A d 
macia. <Ingerul» alui eri am, (Ring) ra, 

U 
Oligocen, negru sclipitor, de mare ca.lorie, po~. 
vit !;'i pentru încăb:il'ea camerelor. Cazane ': 
suprafaţă mai mare, mori, Ciirbune brun,.: 
bucăţi sau de ocnă, pentru iabricole de sri:: 
şi ciU'ămidii.. Ingrijim de rambursare "idevagOÎ;, 

N Telegrame pe adresa: Konig, Ara! ~~ 
Telofon: Arad 63.'1.' ăe 

1 CĂRBUNII r: în colţul dela. Calea Banatului şi piaţa A Yram Iancu. - -
M~M"' •••• ~.M 

Carol Andrenyi 
si fii «Mare depozit În 

I totfelul de maşini agricole 
şi ferărie. 

Administraţia == 

G~z~t~ Arl~ului 
primeste sprepub-

! 

lIeare anunţuri I ef-
tine. 
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" CRIŞANA II institut de credit ~i economii societate pe a('ţii în Erai OI 

Convocare. 
fr 
CI 

a' 
Domnii acţionari ai institutului de c1'edit şi economii »Cri~ana '" din Brad sunt! CI 

vitaţi prin aceasta la 11 

Adunarea generală extraordinară, 
'u 

care să va ţinea Miercuri în 30 ~oemvrie 1921 la orele 3 p. m. în localul institul~ 
~ 

din Brad. a Ordine de zi: 
]. 1{apol'tu1 şi propunerea 

şi economii ~ Cl'i~ana" soc. pe 
cOlllerţ s. p. acţii în Cluj. 

dil'ecţiunei cu pl'lvu'e la fuziunea institutului de eri' p 
ac ţii în Bt'ad cu Banca Centrala pentru industrie il 

s: 
Se atrage atenţiunea domni101' acţionari asupra următoarelor' dispozitiuni din ::;t8r:: 
}? 21 al. 2. "Pemeile se repPezinta prin plenipotenţă, minorii prin tutorii, cur,l: 

prin curatol'ii lor, societfiţile, cOl'poruţiunile şi institutele pl'in reprezentttnţii lor le~i 
chiar daCă aceştia din urmă nu ar fi acţionari". ~. 22. ,,}.;umal acei acţionari au d' 
de vot, cari sunt h'ecuti ca proprietal'i de acţii în citrţile societă,ţii cu cel puţin 6: 
înainte de adunare ~i cari îşi depun cu 24 ore înainte de aceasta pe lângit fe: 

actiile şi l'e;;:p. titlurile provizorii, eventual şi dovezile de plenipotenţa la cassa glie. 

t<\tii~ eventual la locUI'i1e destinate de dil'ecţiune. Avizul de~pre depunel'ea acţiilo : 
resp. a titlilol' pl'ovizorii la locurile destinate are să sosească cu 24 ore înaintr 
ţinerea. aduuitrii". 

In legatul'â cu cele cuprinse în §-ul din urmă notificăm, că pentru depuuel'ell l
, ~ 

pective primirea acţiilol' şi a titlilor pl'ovizorii şi extradare a documentelor desp:f: ~ t 
puneI'Î s'au designat toate institutele cari sunt membre la "Solidaritatea" din SlblL 

Brad, la 11 Xoemvrie 1921. 
Directiull~' 

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


