
~---------~--~----........ ------------- - - -

.. I LeU exeulIplRTul. . Cenzurat ~ V. Dih·lel' 

il. ul 1. - N O. I 09 
~i. 
şi 
e, 
ţi 

er 

Marti 8 Noemvrie 1921 , 

... 

ll----~~~========~~---ii-.-----------------------------~ 
laI 
·Ii. 

,i administratia: Bu). Regina>t .Maria 21. - AboDumcnt1!-l pe 1 an L., ~OO, pe 1/2 de an ~. 100, pe 3 Inol ~. 60 

la sti H b b 1· neexpel'ienţă şi gata să confunde' intot- Ultimile munciuni politice. 
'IV pecru asur .. gu UI. deauna, inteligenţa cu pr'etenţia, ifosul şi 
l' - atitudill:ea, cu meritul şi vocaţia tealft şi Un obicei, din epoca de piatră a politicei ro· 

,. 'd mâne, prelinde ca atuncea câutl se duce o' cam-
Dinastia Habdburgică' s'a dus; dina.stia ceea ce este mm illtl'lstittor ŞI urerOi-l, pallie politică. de că.tre d, ritorii' de purere şi când 

a fost l'ă:5turnată de pe tron să confunde şi să amestece sentimentul se spt'ră, mai cunlnd sau mai tâ.rziu, În formarea 
'gonHa djn Upgaria; dinastia aceasta ce cu instinctul şi o sinceritate de proce- unUl guvern nou, se l'A recurgil., câ.nd toate .cele
. vazut "i a creiat epoci de' mărire faisă, dare, presupusă, cu însăşi qelicateţeA. su- ia!te mijloace sunt epuizate. la trucul cu dimisiiie 

"( fi t ~ ul<.:mb, ilOr ditl cabiud, ,. 
1))m€~mp!ă azi decadenţa reala şi palpa- e eascIAI. 

, . t ti" . b '1' t Să IMu,l11 toate acestea.,- dat' să In a{~est stadiu aL desvoltă.rii luptei politice, 
nUl"Ull'ea elO a ă ŞI ImpoSI 1 Ira ea 'aşa cum se îllţelegea lupla III epoca de pi4tră a 

Il se mai ridica ln viitor, privim tnsă pe exmgele, vlăstar anemie politicei romo.ne
l 

ziarele de partid şi politidanii, la 
Habsburgii au trAit; unii violent şi şi debil, doborât de: generaţii de gr'eşeli cart o stearpă agitaţie ţine loc de ori ce activitate 

11'"nI\TI'i>, alţii in mod slab şi Îlicapa.bil, imperiale, lnfl'Ant de toate bătăliile per- să.nătoasă, încep ~ă. pute in circulaţie svonuri rela
ale ideei de suveranitate şi dute de Hnbsburgi, falsificat de 'toate tive la dlmisiHe Unora dintre miniştri, 

inlbre ale unei puteri imaginare; Habs- gt'eşelele de judecată şi de conducere Conform acestui procedeu opoziţia a aruncat 

1 1 . d d . până. acuma câteva svolluri referi loare la dimis1ile-
au trait în preflîcMorîe şi decol'ul'i a e acestOl'a,8 eJt e putere, e energIe, dlor TilUlescu şi Garoflid. 

scufundarea lor de astăzi nu poate nici de răspundere' prin legea isto)'iei şi prin A fost de ajuns ca un scllimb ,de plreri, să. 
revolte nici să-] mire, de oare ce aceea a heredidaţei; o umbr~ neconşti-: zicem coulradictoriu, să aibă loc intre ti. ministru 
brii dinastiei de Habsburg, nu au cu- elltă, căreia o femee, inceUl'că incă sa-i de finanţe şi între câţiva din colegii săi de minister, 

viaţa adevă'rată,' cu j hMăile" ei tu'"' mai dea, t1n-.~pku şi -sr.·i pua pe frunte pentru. ,ca presaJe pa.rtid a upozitiei să declare de-
uuu:oaEle, ci o viaţă factice, de cadru, de ! o' coroana. misjona.t pe d. Titulescu, 

>Ii de misnnscena Juată de la. I{ sim bo 1 :'ia:ural, totul IIU era de cât o m~llciună, • o 
'f Carol este o victimă ,şi un palavră pOlitici aruncală, În vânt, cu mlenţia de a 
unui teatl"U râu organizat, teatrul ! ce arată că totul se pedepseşte şi se pftciili opirlÎa pun.icii, fără s~ !;e tie seamă. că 

scândul'ile şubl'ede, ce a fost imperiul; expiaza, dealungul vl'emurilor, tot aceea aceaslii. opilliuue a evaluat In' ultimul tImp şi că. 
- .; ce nu a fost expl'esiunea adev firului, a ca ştie sa dis'illgă, astfLti, IDai bine ca. ori când, 

de . azi, când i dreptăţei şi a adevarn.tei j udec:1ţi. 'Tninciuna ~t inveaţia. de tot Ceen ce este adevărat 

desfiinţează i O jn:-:tiţie imanenta al'Ullcă astăzi şi senos. 
Pragmatica sancţJune" şi alunga. Ile loc'" 'oi de Hab"bllrg f'uo'~I'l't "1' dett'onut htc:rcarea cu presupusa demisie a dlui 'fitu. 
t .••• I P ",1 ", ha. "l .... " leseu da:ld cumplectarucllte ~l eş, chestluue.a a ,rost 

, ca o urmare a VOtnţ~1 lllalll-I pe pamântul ţărei româneş-ti, tntregita şi , re!uatil a doua uală. cu d. ~rorlid, ' 
de Antantă, eate o da,to,ne, astfel bil'uitoare, destinată .!)8ntru o viata nouă! O IIOU& palavrfi. politică,. o nouă minciuni\, 

înţelegem sit ne-o .ît~deplnl1l:1 faţă .de şi pentru un viitor mi:\.reţ şi strălucit. 1 o nouă nedelicateţe ta, aJreS:i opiuiunii public~, o 
. să tlmncăm O prIVIre mal pr-eerstt fi L' ~ tII '. ].'\. t 1 h b ~ IIouă Incercare nelsbutllA deo'lrece după., o Zl de 

, , .. e0'1 la a e mplllg pe v.l::I.s !l.l'U a s-' , , 'd 'd' d . ' l' 1 d sa facem un examen sufletesc al erOl- . '> o . . . . , '. ! agllaţle ~t ,e ~espall Ire e SVOllUrl. le atlv a ,~s: 
t' ,.' 'f taI . t,' bUl g!C, să ŞI ~adă prăbuşuea, chu.r. p~ : voi tarea.. CriZei, guvernam~,lltale! zlare.l~ OP?~lţl~~ 

8.C?S el tIaglCe ŞI a e avell Ull. pămantul ţăreI noastre, pe care In3Jntaşll; ~'au vi'tzut ncvUlte si se piangă cii. unII mlDlştrn 
S a spus .~ă eX,l:egele, C.nrol a fost lui au chinuit-o, au violentat-o şi au! s~ joacă de~~ ,dimisiile, ~e oar~ce ac:e~tia ,după co 

ce Il dout SOţ'lc1" lUI ŞI ca nici o ro bit-o_, În ceilalţi fmţi ai noştri, căI'ora! i~1 dau demlsluuea, conlinuă sa. _ r~ma.e mal depart.e 

mo.narl,lUl de lntrlst,at0a:re amintire li-s'au' pus, fhtre la picioare şi> la mâui j În cablllet. . . . . . 
a eşIt dm cuvântul ŞI dl1l dorinţele .' 1" t t ,. ]'b . t tiIn loc si-şI admlfilstre7.e singure blamunle 

ŞI H; a as una lUHna 1 er a ea, con-, A' " • j' .. . . . 1 ' l ' sale amhiţioase, ' ... t' 1 a!ator desmmţm, :.r 1. mar CinstIt ~I mal Ot~ ca 
, " ." ştllnţa, I ziarele acestea care şI-au făcut o onoare dIn a. 

, Pentru dân.sa, Şl: pentru .8~t]sfa(~ţiIl~ Spectl'ul ce tt'ece palid, tn neuo1'O- I p!lcăli.opiniu.nea publi.că, f<~ rell~nţe la neadevăruri 
Car61, . sIa~ Ş~ lIPSIt de enetgle, a vo~t cirea. lui simbolică,- pe pămAntul româ- I ŞI la l~\'elltll, s~, adml1ă ~a demlS\lle sunt toate de 
fie erOIC Ş1 VIteaz' pentru dânsa a VOIt tl\ Itt d t' t ş' do I domeHlul fan.t. eZlel, că. .cf1za de guvern este cel , " . nesc ne ara a C(]l e arI SUU em 1 -. d" , ' ... " . ~ f' lupte cu destmul acopermdu-se de n~ , • '. puţin d,eocam a,i lm,lglll~HN ŞI ca ar I vremea 
'. t ~ t 1 1'1. ~t . x vedeşte cat de inţeleapta ne-a fost 1 âb- dl'll respe-ct pentru IlUbilc !:lI pentru taril. S8. se ter· ' 

ŞI rU!:ane pen I'U 10S a mplAlI'(1 eas(]I I . , , . y ., f' • 
, 't "("' l ' ". "t darea, cât de înţelept devotamentu~ pell- mi~le ()rlată cu mlnclunlle pOllttce. 
\01 mOllarhu detr~nat s,a. maI . agl.e o tru ţară şi cât de sfânta credinţa noastră Să se rermine odată mai a'es cu acele min
I ~urop~, sA, m~l infioare lst~rm o româneasci\. în tot ceea 00 este bun, ciuni cusute neândemânatec cu frânghie de corabie; 
" Şi ,sa-şI mal pflve~sci\. 0_ dată s,Ilueta cinstit i dre t. să, ~e tern;ine cu ,iu~,enţiile ~i ~u br~şoav~le in 
~hdă ŞI tremul'Moal'e m IUClUl OfiCIal al ' Ş P , prtV:1llţa caro l'a POţI It sIgur dlnamte ca sCflse ~i 
liglinzilor din Budapesta.' Să l'ămânem Şi deaicea 'inainte, apărute seara l ele vot". fi desrrril1ţite a doua zi. 

Ideea noastră, este Inslt si\. lăsăm ]80 tot astfel; s,a. pă~tr~m in judecat~, .. în _"'_ .,... _ .• _ _4>__ -" 
,parte pe soţie, pe femee, cu ampitii1~ ca~a~terul ~l tn . sl,mţl,rea noastra, 8Ig11I~~~~ 8ituuţin pe frontul grecesc. 

el deşarte, asemănătoare, semenelor el, raS~l noastle l,~tm~," să p~străm lumI, Atena. _ Pe frontul Dorilee, fn noaptea de 
femei din lumea obişnuită, create astfel nozltatea conştlJnţel ŞI convmgerea pro- 3-4 Noemvrie rare focuri de infanterie ~i artilerie, 

. le-am voit şi dorit noi; fi':l.ra. intelec-' funda. Că e ~ gyeş~aIă c? se plMeşte c~ Mase de' inamici împotriva liniilor noastre din regiu
n lualitate pronunţati\.; făcute din .do.l'inţe, soar,ta uneI naţ1Ulll să fiI Câ~d cond~cl nea Tsarjdia, la nord est de Dorilee, '1. Pe restul 
,UI'I'. ~ din vaul'tate", luând pasI'unI'le dI'ept di- destmele. popo, arelor, ,crud, ŞI despotIC., frontului câteva miscări de rtigrupare a trupelor 

t 1 f 1 t f 1 in~mice in .specia:! a trupelor de cavalerie, . 
j.l)tective de viaţă; slăbiciunile drept motive aspru ŞI ner~ylO~a ~a~lOna ~ceş e, ti. Ş ŞI Pe frontul Afion Karahissar nimic de setb-' 

~e CUcerire şi de acapat:are" neapte să netolerant, ttramc,. ŞI cotropltor, nalat. 

~stingă rezeI'va sufleteasca. de frică sau J{Prin fir special.) 
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Declaratiile dlui ministru Petrovici , 
In cousfătuirea parlamentarilor guvernamen· 

tali, aftlltori în BucUl e~li şi convocati de d. ministru 
Petrovici, acesta a făcut declaraţii şi a dat lămu
riri referitor la presupusa criză. de guvern .. trâmbi· 
ţ,ltă de unele ziare de partid. + 

D. ministru Pt:twvici a ar;'\tat dI. toate acestea 
nu sunt de cât manevre politice ne'libace ale unora 
din partidele din o poziţie şi a dat a~igur~ri. în 
numele guvernului că tiu poate fi vorba, in niCI un 
caz, de O crită politică. 

Relativ la-o eventuală remaniere a cabinetu· 
lui, d .. ministru Petrovici a IipUS dt pentru un mo~ 
ment nu poate fi vorba de o &!o;emenea chestill:le, 
întru cîtt, chiar- dacă. s'ar simţi cumva nevoia 
unei mici remanieri, opoziţia ar' putea să creadă. 
că remallier~a este- un semn de slAbiciune a guver-
nului si indiciul unei crize viitoare. . 

D'acă cumva ar fi să aibit loc o remaniere, 
aceasta nu se va putea-discuta de cât după &es· 
chiderea parlamentului când şeful guvernului ar 
pu,ca să facă ape! chiar la p'ersoane tn afară de 
partid, în cazul când pentr',l unele ministere s'ar 
găsi, pe acea~tă cale, oameni de specialitate. D. 
ministru Petrovici a Sfltrşit dttlld asigurări că va 
aduce la cunoştinţa dlui general Averest:u ti ezid e
ratele formulate în aceas!i't cUllsfilWire de unii 
membrii ai majorităţilor. 

4'" • .--rth 

Dela cohorta "Moise Nicoară'" 
Arad. 

Deschiderea unului cercetăsesc '1921--22. , , 
Duminecă la orele 11 a. m. a avut loc In ii.' 

ceul , Moise Nic~arăcdeschiăerea anu lui cerceta.
şesc 1921-22 la care a participat întreaga co
hortă, delegatul secţiei cohortei d. Ascaniu Crişan 
directorul liceului, d. 1. Dumitriu, comandanţii S. 
Ispravnic şi E. Botiş I 

D. Ascaniu Crişan, se adresează cercetaşilor 
in câteva cuvinte arMâlld calea ce trebue urmărită. 
In viitor spre a ajunge scopul final a cercetă~iei: 
a da Romtniei cetăţeni cinstiţi, oneşti, oameni de 
caracter, apţi trupe~te ~i sufleteşte pentru lupta 
vietii. . 

Mulţume~te cercetaşilor pentru munca desfăşurată 
anul trecut şi le urează mult succes la anul pe care 
îl inaugurează astăzi. D. 1. Dumitriu, arata greu· 
tăţile pe cari le-a Infruntat cohorta anul trecut. 
Numărul mare al cercelaşilor, lipsa comandanţilor 
~i inspectorilor, apoi lipsa de control ~asnpra cer
cetafllilor a făcut că aceasta .cohortâ.. să aibă nu
mai 'vre-o 30 cercetaşi activi, adevăraţi, intru cât 
restul nu se numesc cerceta~i de cât fiiudci 
poartă insigna şi cartea de cert:etaş. 

Anul acesta se va restrânge numărul cerc'\!
taşilor prin măsuri severe, se vor elimina toţi a
ceia cari au dat dovadă de desinteres şi neaptitu
dine laţă de cercetaşi. 

1n Anglia un comandant de cohortă are cel 
mai mult 30 de cercetati (o grupă) sub comandă, 
la no) - aproape 300. 

Prin acea:;ta nu se înţelege că vrem să facem 
cercetăşie numai pentru cftţiva cerceta~i, dar pre
tindem ca cei inscriAi in Asociatie să fie demni de 
numele ce'! poartă. in cazul con'trar se va retrage. 
cartea de cercetaş şi insigna şi astfel li u va be
neficia nici o înbunătă~ire a se acoarda cerceta-

- \ 

şilor. 
D. Dimitdu eXpril;11ă. dorinţa să fie în cohortă 

mai mulţi, cercetaşi ·buni de cât cei 30 ca astfel 
să nu se restringă nUIl1(~rul frumos'obţinut pîU\ă. 
aZi. 

Arată. apoi că cerceta~ii cohortei au adus fală 
in trecut cohortei. Intre altele aminteşte pe cerce
ta~1 S. Isprav11lc care a fost distins de A, S. R. 
Principele Carol cu , Virtutea cercetăşească. acor
dată pe Ull an .. 

Cercetaşul Ispravnic arată nevoile ce tr ebuesc 
111vinse pe viitor, speri insA că aceasta se va face 
prin o muncă devotată şi entuziasm pentru cace 
lăşie. Repetii. cele spuse de d, Dumitriu şi SIărue 
Întroducerea .Sistemului patrulelor« pe care dsa îI 
va prelucra intr'o broşură el va apifrea în curanq. 

Cercetaşul Emil Botiş îşi ia rămas bun dela 
grupa 1. al cărei com~ndant a fost. 

După acea.sta cercetaşul S. Stoica d1t lămuriri 
privitor la noile inscrieri pr~cum ŞI la începerea 
activităţ,ii. 

E. B, 

? 'm 

. HAZl'~TA ARA IllILTTl 

Interventiile pentru "Uniunea 
'. maghia.·ă". 

In urma suspendltrii uniunii maghiare baronul 
Iosika s'a prezentat dlui prefect de C!uj~ cerâ'jd 
să se procedpze la un nou examen al drepturilor 
instill1t1ei, astfel încât aceasta să poată functiona 
din nou. 

D. prefect Methesa tlec1arat dlui Iosika, î!l 

mod hotănî.t că toate inten'ellţiile d-sale mai mult 
pot să strice chestiei uniunii de Cîtl să fie în folos, 
în unn,l celor petrecute. D. prefect de Cluj a in· 
si!o;tat din nou asupra faptului că uniunea ma
ghiară IlU e doritrt nici măear de populaţia ma
ghiarăJ întrucât ea reprt'zintă iuteresele unui grup 
de reacţionari i'fr nu pe acele ale minorită.ţilor et~ 
nice ungureşti. 

Presa Dla;:;hiar1t di n eluj ocupalldu.se de a
ceastă chestiulle relevii. de asemenea faptul că 
greşeala cea mare a federaţ.iei a Îost lipsa ei d~ 
principii democratice şi că această in!o;titutie nu ar 
putea să. maifu!lcţioneze din nou. de cât sub o 
altii. conducere şi cfdăuzită d~ cOil\'ingeri care să 
nu P I.E: ce din nC\iode personaie ale câtorva 
oamenI. 

Reforma politicei economice 
a Rusiei~ 

Ucclal'utii1c 1 ui Ijihino\'. 
(Pr in fir special.) 

Copenhag(t Redac!oru 1 ziarul ui • Social~ 
democraten' dil1 Copenhag-a a avut o convorbire 
cu reprezentantul sovielului Litvinov despre noua 
politică economică a guv-ernului sovietist, La l,tre
barea dad't este adevărat ci Rusia sovietică se 
Întoarce spre capitalism. Litvinov a ră!o;pulls; Co·~ 
mllnismul nu poate fi Înfăptuit decât pe o scară 
internaţională. In mod izolat nici \in stat comunis.t 
nu poate exista multă vreme. Lovitura comunistii 
a fost fikută în speranţa că. războiul va avea ca 
urmare o revolutie socială. mondială.. 

Fatalitatea, 'c~pitalismul ~uropean, s'a dovedit 
mult mai puternic deciH ne~am a~teptat. 

De ahă parte forţele· comuniste în Europa 
n'au ..crescut. . Rusia: nu poate triti izolată ca Slll

gurui stat comunist încunjurat de state capitaliste. 
Vrând nevrând am fo ,t siliţi sA ne dispeusăm de 
unele din principiile comuniste a căror înfăptuire 
nu e posibilă decât pe o !lcară internaţiomllL. 
Clasa muncitoare rusească nu va da puterea din 
mâna sa, dar în numele unei intelegeri cu celelalte 
popoare e gata la unele reforme pe tărâmul poli
ticei econQmice. 

• 
Riga. - Din nou sosesc ~tiri din Moscova 

om anunţă O Înăsp.rire a crizei politice În cercu
rile conducătoare ~ovietiste. Cu toate sforţările 
făcute Lenin nu a reuşit să. înfrILngă grupul opo
ziţioni~t al comuniştilor care luptă împotriva po
liticei economice a sovietului inauf;!;urali de Lenin. 
In ultimul tÎmp Zinovlef care a fost pâ:iă acum 
mâna dreaptă a lui Lenin ... '\ trecut de partea 
grupărei extremiste. Se vorbeşte despre iminenta 
disolvare a comitetului central executiv şi despre 
o reformă electora!ă. 

............... ... JIIIIIV'II "e,."" -v-... ,., '"':; .... !III: 

Cine poate fi cetăţean român. 
- Comunicat oficial. -

111 urma normelor stabilite prin tratatele de 
pace, S~ recunoal:lte ca cetăţean romil·n de plin 
drept şi fără nici o altă formalitate: 

1. Orice persoană. avână indigeu"ltul comunal 
pe Un teritoriu, făduHl parte anterior din teritoriiie 
fostei monarchii austro-ungare şi trecute in prezellt 
sub suveranitatea Statului român, (tratatul cu Austria 
art. 70 şi tratatul cu L;ngaria art. 61). 

2. Orice persoană 'ciomiciliată În data pU'1erii 
în vigoare a tratatelor amintite, pe (,dcare teritoriu 
fâcând parte din Româna întregită, cu condiţ:unea 
însă ca persoana la acea dată. să 'nu fi avut o altă 
naţionalitate, afară de cea austriacă sau ungară. 
(TFatatul Minorităţilor art. 3 al. 1), 

3. Persoanele de lIa~io\lalitate austriacă, sau 
ungarii. născute pe teritoriile alipite din părinţi do
miciliati Î:.1 acele teritorii'l chiar dacă la datele 
amintite, acele persoane n'ar fi domiciliat ele 
în ştie pe acele teritorii, (trataml Minorităţilor arL 
4 al. 1), 

, 

8 NOf-IUnie 1921 --
Domnii Bucşan şi Mihali despre 

parlamentul actual. 
In intervievuri acordate ziarelor, d·nii W}~ 

ŞI But;ş<in au făcut declaraţii în sensul că pe"de': J 
asupra netbţeJegerilor dintre partidele politic, a 
trebue !.ă domnească grija de ţară şi de nevoi:; 
actuale ale momentului-. _._ " 

Din punctul acesta de vedere se impune OJ,. il 

vingerfla pentru toţi românii, ca adualui parlallie:: 11 

să .tămâe alcătuit astfel cum este, .întru cât a PUt! 

astfel chestiunea ar insemna să nu se ţie S(;arr,i 
de nevoia de a Se impit'deca t~nprăştierea (orh~ O 
politice romi\.neşti din nouile _ tinuturi. Minorităt ~ al 
naţionale care s'au obţinut pfwă acuma dela via:: il 
politică. ar putea, în caz de noui alegE:ri, impreCi 
cu sucialiştii, cari la rândul lor ref'J:ttL să ajute ,1 iD 
consolidarea ţării, să aibă un llumar important di fi 

locuri. re 
Dad În numărul total al deputaţilor ce e'!t ui 

de 340, ar exista 100 de parlamentari cari Ii'ar 

Pricepe adevăratele interese ale ţării, s'ar creea 1) 
in situaţiulle dificilă. politicei naţiouale din caUl, 

elementelor anarhice ale camerei. D-nii BUcşln;i' 
~Ilh~.li aU conchis amândoi că trebue să se re!lu::~~ ~ 
la ideea unui parlamed nuu, până când nu Se li m 
fi dat mai Întâi o soluţie probl~melor actuale ':1 al 
ţării, li 

..... ..-._ ....... __ .. ....... _.' ___ lil 

Sosirea exregelui Carol la Galaţi~i ~ 
Îmbarcarea pe torpilorul "Cardiff' ti 

(Prin fir special) n 
~ fu 

Galaţi. - Azi la ora 9 dimineaţa, a sosit i9 II 

docuri cu un tren special, exregele Carol al I!nga. 
riei împreună cu soţia sa Zitta, aC0mpaniaţi c~;. ' 
tele EszterM.~i şi marchiza Palavicilli. Trenul trl \3 

compus din 7 vagoane între care un vagon resta:. e 
ral~t, u~ salon, un v~goll de dor~it şi unul de bl' ~ 
gaJe. 1 renul era păZlt de o garda engleză compui 
din şease marinari şi un ofiţer sub comauda co-
malldorului Sna.ago. ia 

La sosirea trenului exilatii au fost întÎllDpin,~ (l 

de generalul Rujinski şi com~ndorul 'bazei nav:! 
locale impreună cu reprezentanţii autorităţilor i", Il 
cale, civile şi militare. II 

Marinarii de gardă au iticadrat vagonul regt la 
Contele Eszterhizy a aj utat pe eXÎmpă.răteasa CI;! 

a descins cea eli!Jtâi. Exreg:ele Carol a ciloo;j, (o 
imediat (lupă dânsa oferindu-i braţul. E 

Cortegiul "În frunte cu l.:omanJantul ellgle% a ta 
coborât la Debarcader. Pe ponton era pus un CQd !II 

roş. FO~lii suverani s'au imharcat pe bordul Vai:' 

lui "Prindpesa Maria~ şi s'au Închis în cabiil:t pi 
lor. Un preot catolic a oficiat pe bord un sc~~ . 
serviciu religios. ,Ii 

După 45 minute dela sosi rea trenului Vl,d • 
român a plecat spre Su!ina. Acoio a~ti'pta tQrt· ~ 
lorul englez cCardiff. destinat a conduce pe Îot'" 
suverani mai departe. 

In ziua de 4 Nocll1vde trenlll special carlldi 
adus la Galaţi pe fostii suverani, a plecat deJ in 
Orşova condus de m'aiorul Thirculesc\tt delega:"'~ 
guvernului român. 

Pre·jarea b seama dej.'gatu lui român s'a fă::' ~ 
cu oare care ezitare de cI\tre ofiţerii englezi c<, . 
se temeau că voiajul pe cale ferată nu preti;.· ~ 
destule garanţii. 

Programul săptămânal al Cursul~ ~ 
liber de seara, Arad. 

Narţ.i. Limba română, Curs public. 8-
Exerciţii de cetire si verbale. Prof. d, Lazăr R, 
culet Limba france~ă IL Grammaire, Phoned~;' 
Prof, d. Jean Decamp. 

Nerc1wi. Li mua franceză, I. Conversation ' : 
"La salle de c\asseu , Prof. dua Luda V. p. , 
bescu., ., . 

Joi. Limba româ1lă. (Cursul functionarilorf:~: 
(7-8, Cetire. Articolul.· Prof. dnii t' Da?iciu.' ~ 
Mager. Li~ba rom~rt!l~. IL (Cursul funcţlOnan,~ :d 
7 -8. pecltnarea ~ettre. Prof. d. Roşc~le~. A~'l 
bril.. Numere algebrice. Prof. d. S. Dumltnu. .' I 

Vineri.. Limba româ.nă. (Curs public 8~" O 

Cetire. Articolul. Prof. d. LazAr Roşculeţ. Li~' ~ 
franceză. L Grammaire (L'artic1e). Convers~!'i~ ~ 
Prof. dna Lucia V. Babescu. Limba franceza. '" 
Grammaire. Causerie litteraire. Prul. domnul JI 
Decamp. 
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(Prin fir speciaL) 
,.!.- DhL eanzu !'if. 8ă.'bMorl de'" 1;\ 

e. w,inesf. UUUI itrll. :zriU'ut lu~stt·U" l'a 
::, aplll'e Joi In. orcle ohi~nuite. 
:1 __ Prefectul judeţului d. Radu Pancu a plecat 

ieri pentru Cîttera zile, îll afaceri o!icial~ la Ducu-
rfŞtÎ. 

t Mihail "Ciord,c,ş, preot-protopop, tatăl mar
:iruiui tir. Ioan Ciorda:;;, a Îllcetat..din viaţă in 27 
LJclOmvrie, in etate de 77 ani şi în al 5U-lca aII 
;i preoţiei Osemintele deceJatului <tU fost depuse 
in cimitirul din Beiuş, 

- Membrii Partidului naţ,ional român aflători 
in capitală, au avut cOIlsfătuiri relativ la tratati
rtle Cll liberalii Cu toale că tratativele au fost 
reluate nu este nici o nl1dejde că. se va ajunge la 

, un rezu] tat. 
- D. Marghiloman, Iuculeţ şi Nistor au fost 

in audienţă la Suveran. 
- O iutrevedere a avut loc între dnii Maniu 

şi Bratianu, D, Bră.tiallU după cât se anunţă a pri
:nit să mai stea de/_ vorbă încă. <odată,. pe chestia 
acordului, mai mult din politete, i'ltrucât dsa COH

\:deră O apropiere ca imposibilă din cauza preten
tiei nationalistilor. , , 

- Se anuntă din Viena că asupfl localului 
I ~nde tipăresc ziarele ~ A bend« ~i J Becsi Magyar 

L'jsag. s'a să..vârşit un ateatat cu bombe.- Se crede 
, t& alent;itul de altminteri neisbutit, viza redacţia 

:iafului maghiar, care duce o violenlă. campanie 
l:npotriva lui HOrlhy şi monarhismului guvernului 
maghiar, 

- D. Milleralld a sărbătorit a 700·a aniver· 
sare a facultăţei, de medicină din Montpellier, cal e 
/ renumită prin tradiţia de a-fi avut întotdeauna 
(elebrităţi ~tiil1ţifice. Facultatea aceasta a fost con
stituită prin bula pontificală la 1220. 

- Funerariile exregelui Bavariei, ce au avut loc 
:1 Muchen, au fost urmate de o mare mulţime de 
(tlăteni, 

, - lllcasă.rile din impozitul pe lux şi cifra de 
afaceri au produs în luna Septemvrie in Băcă,u, 
.proape un sfert de milion .lei, IncasărHe sunt 
laci în curs, 

. - Mare~alul Foch j înconjurat de o escortă. 
iormata. din cavaleria americană a sosit la Chicago. 
EI a fost primit la Grand Parkde către guverna. 

. ,"rul şi primarul ora~u,lui. Populat,ia a aclamat pe 
mareşal tu mod frenetic. 

- D. Gunaris, primul ministru Greciei va 
. ;arăsi azi Londra pentru a se întoarce la Atella. 

- Duminecă a avuI loc tn capela. -Sixtuia 
jiu Roma, -'o ceremonie funebrl solemnă În me
:uoria papei Piu la care au asistat Papa Benedict, 
C4rdinaiii şi corpul diplomatic. 

- Cazarma Radetzky . din Budapesta. a fost 
jislfusă în noaptea de Vineri spre Sâmbătă, de un 
i~cendiu. Au fost 8 victime printre care un pom
fier p"recum şi mai mul~i răniţi, 

- După. o telegramă din Tokio, -guvernul ja~ 
ponez a demisionat 
" - P(e~edi1lte al cercetaşilor din Grecia a fost 

,:eg prinţul moştenitor al tronului grec. 

. - Se an-unţA din Neapole că mai multe sate 
1ela poalele Vezuvu i\li au fost distruse de eru ptiu
wle vulcanului. Sunt numeroase victime, iar pagu
tele materiale sunt mari. . 

. Societatea "Ocrotirea orfanilor 
din război" Filiala Arad. 

Invitare. 
Comitet nI juueţean din At'ad al 80-

(:letătii "Ocrotirea orfanilor din război" 
roagă 'pe toţi cei ce poartrt interes faţă 
de cauza acestor orfani, Să. binevoiască a 
:UIL parte la serbarea de illaugural'e It 

tJ.rfelinatului . "Regina Maria" (Str'. Vincen
~u Babeş), care, se va ţinea lVIiel'curi 9 
.,oemvrie ia orele 11 s. 1l1. sub pre
ţ:denţia Doamrei Principesă Olga M. 
~turdza. 

Austria. cere cllrittit'ell nur~enllln.(lului 
tie handele maghial'e. 

Viena, - Ziarele anupţă că guvernul austriac 
avtwd în vedt're conli nu ~rea acti vită.ţii band elor 
maj!hiare îll Burgr~lllalld va face un nou demers 
pe lflugă puteri spre a le atrage atenţ,ia asupra 
necesitaţei cmărirei UIIl{ariei de! vest de kllldele 
maghiare îflaini'e d,; a se proceda la plebiscit, 
precum şi asupra hptului că. Austria perr.btă 'asupra 

'a~igurărej poseSiunl"i sale îl1 Burgenland şi asup' a 
g<\ranţiilor neCesare cu privire la plebiscit. 

Ajut.m·.u'ea Uusiei, 

Trashington, - Comitetul pentru ajutorarea 
oric!ltuiul a hOi.lrttl formarea unei oqpni'l.aţ.ii eco
nomice car(:: va avea de scop !lă deschidă UII cre
dit de 500 milillane dolari pe seama Rusiei sovie
tice pentru cumplrături de ma~ini agricole itl Sta
teie U ni te. 

* 
Pa1"l'8. - Pre~edilltele comlslUnei internaţio

nale pentru ajurorarea Rusiei, d, -Noulens a făcut 
tI! Ilumele guvernului francez. o propunere rrl . co
misiunea fill<inciară a pariameIHului de a asigura 
un credit în favoarea flamânzilor din Rusia. Cre
ditul (:erut !';e ridică la suma de ciuci milioane 
franci dintre cari patru se vor da in mărfuri din 
dţ'pouri!e de rălboi iar un milioH În bani. Comi-· 
siunea a adoptat proiectul dl).!i Noulens ~i supu~ vo· 
tărei parlamentului. • 

După o cuv:'intare scurtă a preşedintelui co
misiunei financiare ~i a ministrului de finanţe fran
cez, parlamentul a votat creditul cerut de cinci 
milioane, 

Textul legii de (letronnre. 

Budapesta. - Textul legii pentru fnlă.turarea 
Haf:lsburgilor adoptată după trei cetiri de camera 
maghiară în şedinţa de Duminecă cuprinde urmă,· 
toarele :,Paragraful 1 anunţA că drepturile de su
veran ale regelui Carol iuceteazA. Paragraful 2, 
declară. că Se abrogă articolele I şi 2 din sanc
ţiunea prag"tnatică regală dela ] 723 aşa că. drep
turile de succesiune ale H~bsburgilor devin Îaexis
tente rămtwând naţ,iunei dreptul de liberă alegere 
a suveranului. Paragraful 3 arată că forma monar· 
hică a regatului ungar rămâne în vigoare. dar ale .. 
gerea unui rf'ge se suspendă pÎini\ la odată mai 
prielnică, ,când ministerul va fi Învitat să ia măsu~ 
riie necesare, Paragraful 4. anunţă. că. legea va 
Intra în vigoare din ziua publicaţiei •. 

.4 ncItetllrea ntrocHătHor 
turci. 

Atena. - Ministe.rul de externe e inform'it că. 
în urma demersur~lor s?le o comisiune internaţio
nală va pleca pf\ntru anchetarea atrocităţi lor să\'ilr
şite de turci. 

.~ llivel'snreU, armistitiul ui. 
·Nell'- rork. - Hardi ng preş~dintele Statelor 

U'Jite a proclamat ca zi de sărbătoare ziua de li 
Noemvrie, ziua aniversări. armistiţiului recoman
dând ca in aceiaşi zi sii. se tragă clopotele ~a toate 
bisericile din intreagli ţara. 

Noul milli~tl'U pre~edinte prusian. 
Bet'lin. - SociaHstul majoritar OUo Brun il 

fost ales preşegifltele Consiliului de miflişrri pru· 
sian cu 291 ..... oturi contra ] 97. Noul cabinet va 
cuprinde 3 majoritari, un democrat, duoi popo~ 
rani şti şi doi celltrişti. 

Amllestie in Ungaria. 
Budapesta. - Un decret al regentului Horthy 

proclamă. amnestia pentru aceia cari au luat parte 
la recenta agresiune legitlmistă tlldr .. ptată. în con
tra ordinei legale din Ungaria. Nu vor be
n ficia de amnestie autorii principali ai agre
siunei ... 

Rebelii din comitatele occidentale vorbene
ficia de dhnsa dacă se vor supune proclamaţ.iunei 
guvernului restabilind ordinea' Deasemenea vor fi 
amuestiaţi scei cari au s,ăvâr~it ~elicte de indig
nare patriotică. în contra autorilor revoluţiilor dela 
1918 până în prezent. 

3 

Sm'\'icÎu de tn'inţîe int.I'e Atei"" şi 
fl'Olltul gl'eCesC. 

Atena. - După informaţiunile diferitelOr ziare 
în curând se va stabili un serviciu regul<.t de 
aviaţie filtre Atena şi diferitele puncte a'e fro1l,:" 
tului-;-

80Yietele nu îndeplinesc obligntille 
tl'utatuhli dela Uiga. 

Varşovia. -- lnsărcinatul. de afaceri straille 
polon din !Ilo·scova a înmâuat comisarului arac~rilor 
streine o notă. care relevă neexecularea si violarea 
articolelor din tratatul dela Riga de~i ac~sta a fost 
ratificat în mod solemn de autorităţ.de supreme din 
ambple ţHi, Nota declară că guvernul polon se 
illdestnleşte dacă sovietele in general î~i pot îndeplini 
obligaţiile şi că TIU aşteaptă noui promisiuni, ci 
executarea imediată a obligatiilor la datele prevă
zute in tratat spre a nu se peri ma. 

De 1 imi tarea. frontiereI sâr bo-btlIg~\ră. 
Sofia. - Membrii comisiunii mixfe de limitare 

a frontierelor ~ârho bulgare au părăsit asti'i.?.i Bul
garia pledttld la Paris, unde se vor Îutruni pen
tru a examina unele chestiuni de mică importanţă, 
in legătură. cu delimitarea frontierelor şi care nu 
au putut fi rezolvate din cauza unor diverginţe de 
păreri. 

Se speră că. comisiunile vor f ajunge a regula 
aceste C'hestiuni fără dificultăţi şi că comisiullile 
se vor reintoarce fn Bulgaria ia primăvara viitoare, 
Daci nu se va ajunge la o intelegem cO!lferinţa 
ambasado~ilor va hotărâ asupra acestor chestiuni. 

Alegerea preşedintelui comJsiuucl eco-
- Ilomice (lin SilezhL supel'ioară. 

Paris. - Se declară cu totul inexactâ sti
rea apăr,u tă itl ziarele germane după. care C~n
sulul gel/eraI, Lerond din comisiunea de guver
nare din SiLezia superioară ar fi numit preşedinte 
al comisiunei economice j trebuind să funcţioneze 
timp de J 5 ani in teritorul plebiscitar. . Societatea 
naţiunilor e acee a, care va desemna pe preşedin
tele acestei comisiuni şi se crede că acesta. va fi 
numit dintre personalităţile aparţinând unei puteri 
care reprezintA comisiunea guverntlmentală. 4 

O comisiuue a guvernului bolşevic la 
A.ngora. 

Atena. - Din Constantillopole se telegra
fiază că. Tachraucons, reprezentantul Moscovei so
vietice la Angora a comul/ieat lui Jussuf J.;;emal de
ciz,unea guvernului bolşevic, dupA care comisiunea 
bolşevistă~ investitA cu depline puteri şi prezidată 
de Ciccriu va sosi la Angora la sfâr~itul llinei Fe
b~uarie. 

:Fix3l'ell ft'onticrelor A ll)anici. 
Pari~, ,...;.. Conterinţa ambasadorilor a aprobat 

raportul comisiunei illslircinală cure-gularea chestiu
nilor albaneze. Conferillta va semna în şedinţa vii
toare hotă.!Î.rea albţilor prin care se fixează fron
tierele Albauii!Î şi va exami na propunerile generale 
ale aliaţilor asu flra IlJOdahlăţilor de executare, a 
protocolului incheiat la Veneţia, 

Rad, 1=6sponsauil: Laurentiu Luca, 
I 

..... • t. 

CINEMATOGRAFE. 
Glorie-Jfotwte, dramă socială. în 4 acte, in 

TlApo!lo", in 7, 8 Noemvrie. In lupta mare pen
tru existenţă în care pe blloă'cale toţi lupt.!\' unii 
COlltr/<\o alt,oraj gloria adeseori se· câ..şt,Îgă. prin 
moarte, care pecetlueşte soartea milioanelor dând 
uu nou aVlmt prin mart.irul eroului conducător 
celora, CQl'i supuşi ~i umiliţi o.arecând se ridică 
ca nişte Cristoşi generali să. rezbată spre ]umea 
nouă. mult sperată., Lupta aceasta. ni se desflişoarlt 
in piesa acea:-1ta de t.ot frumoasă, ... 

Nat'ayu,m(" o istorie fa.ntastică în 5 acte, 111 
"Urania", in 7, 8 Noemvrie. Suntem tn tara mj~ 
nuuilor natl1rei, a credinţei omeneşti, unde s'a 
născut admirabilele preme Rmnayana ~i Alahaba
rata, admirtlobila eredinţi\ a Nil'vanei, ClUb a 10-
coiţit In pf\simizmul de azi, unde s'a conceput 
prima trinitsle divină. Aici sllnt toate minunile 
sumei IIi azi, cari numai vâzându-]e le poti gusta. 
Aiei ne închipuim asÎstând la piesa aceasta fru
JţIoasă. 
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MICA PUBLICITATE. 
Caut pentru biroul meu advocaţială' un .hun 

d'lctilograf scriitor. sau Do~ni~oară care se posl~d.ă 
limbele . române ŞI maghiară adresa; la admIni
straţia ziarului. 491 

Teatrul APOLLO. "',!J Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 7,8 Noemvrill 
Luni, Marţi 

Romanul lui Prosper' 
Merimee. 

Venus. 

In 7, 8 Noemvrie 

Luni, Marţi 

Narayama. 
Dram1\. socială in 4 acte. Istorie fantastica tn 5 

Prim actor: Franz Everth, acte . 
. Ludwig Herz, Ma~da P' . t . d C M ds 

Sonj& Nora Herbert nml ac on: ra . ay 
Raoul Aslan. 'rJI-. şi Van Dalie. -

----~-----~--~---
Anunţ. ' 

Rpgimentul 18 Vânători. cu r?~edi~ta în 
Alba-Iulia arc nevoe de bunI muzlcanţl pen
tru toa.te instrumentele, cărora. li-se oferâ. salaI' 
bun, echipa.ment eto. Doritorii se pot prezenta 
imediat cu -actele ce posedâ.. 

Comandantul Reg. 18 Vâ.nători : 

Colonel (88) Aritonovici. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilOfde mobile 
Mobile pentru prânzitor şi dormitor se pol 
oumpli.ra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
feld, Al'a~ Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 . ------ . 
~ pili~;~~I:fo;~;~{dii~;iii: ~ 
~ haine bărb.ăte"U ,i pentru copil ~ 
, Vlasă separată de mlasurat , 

• SZANTD si COMLOS ARAD, • 
j Piaţa A':rtlm Ia.DCU No. ~~~ . ~ 
~ 381 Edificiul Teatrului. , . --.......... -- . 
01,'1'01 
d e tot $ O i ulii ii. ca .. 
pătă la pO,mologia 

NIElllETZ 

4'i8 

TIMISOARA. III. Strada (Jo-, 
roana N'o. ~5 ••• Telefon 135 
_____ e' --Agenţia de publicaţii <Az E8t- Târgul-Mllreş. 

de rom !'Ii lichiorul'i, indispensabile în menaj. Recoman
dăm indeosebi esenţa noastra de rom incomparabil de fină. 

fllbert Burger 
taltrică de chlmicalil, TârgoI-Dure,. 

d 

, G.\ ZE'l'A A ~ A THTLTTI 

104 
" 

.:\IAGAZ IN CU 

ARTICOLE DE 

ma nufactură, 

&.00 
ARAD ' Bulevardul Re

. , gele Ferdinand 
1. No.16 (fost Boros Beni-t.) 

Filiala Chisinau , 

8 NOf>:mVl';p, Hl'!l. 1 -Căile Ferate Unite Arad şi Cenad. A 

prin aceasta avizAm, că oonfol'm de. 
cisuJu adunării generale ţinute in 30 Oc
tomvl'ie J 921, începând deht 1 DeCenl\'fie 
1921, din rezultatul exploatării anului 192~ 
se vor pli\.ti în Arad după acţiunile noastre 
următoarele dividellde. 

După acţiunile de prioritate de 6%: 
cadividendă pe anul 1920 cOlltm cupoa. 

store ~i m~ ~n~a~ engros I nelor nr. 69 şi 70 şese lei. 

- -, După actiunile de prioritate seria a doua ~ __ e ___ a ____ ... _.___ ' de 5
%

• 

M AU R ITI U R U 81 N STEI N Ca dividendit pe anul ] 9.f0 contra cupoa· I 
Circulatie de tranRporturi cu camioane la O"adea
Mare ~i' î~apoi asigurlLri Ilvantajoa~e pentru bagaj. 

-~---------~-----
DIMITRIU' GABOR 
intrpprinde montarea lucrărilor de '. apaducte, 
canalizare, instalare <le băi precum şi repara.
rea ace:-;tora cu cel mai ieftin preţ Str. Horia. 11. 

c"?'t - - -
Levai şi Szigeti 

'407 ~ 

~e ~13 Vlt.t.<f _ ' . 
\.. - ti,. Dlal 'nt' ne q şi Vet. 

Vis-a-vis de Intrarea la Teatru 
Recumandă ma.gazinul bine şi abundant 80rtat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri Ieftine. 

·:DE CASE: ti , ~ r-

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

Publicatiune minuendă. , 
Serviciul economic al oraşului muni

cipal Arad "ţine licitaţiune minuendă în 14 
N oemvr18 anul curent la ora 4 p. Ill. In 
localul serviciului economic aflător În etajul 

, primariei No. 104, pentru furuJzarea tipa
ritul'i1or necesare pe anul 1922.' 

Ca' vadiu se vor depune 2000 lei bani 
gata, sau hartii de valoare ncceptibHe. 

La licitaţiune se poate participa cu 
oferte tncris. 

. Ofertele, lncris se" vor tnainta in plic 
Inchis şi se vor lua. în con'siderare numai 
atunci, dacă acestora le este alaturat şi 
vadiu şi dacă ofertantul declară, ca cunoaşte 
şi primeşte condiţiunile licitaţiunei mi-
lluende.' _ 

Condiţiunile licitaţiunei minuende se 
pot privi şi inainte de licitaţiune la Dnul 
Consilier economic. .. 

"\toad din şedinţa serviciului economic 
al oraşului" municipal ţinută la 31 Octom
vrie 1921. 

Serviciul economic. 

nelor' nr .. 21 şi 22 cu întl'egir'e de divi-
dendă de 1% şese lei. 

, După acţiunile fundamentale: Î 
ca dlvidendit pe annl -1920 conh'a cupo. 
nului nI'. 35 şese lei şi anume la easaa 
centrala a sometaţii sau la cassa -Băncii 

economice Arad~Cenad soc. an. Arad. 

La dorinţa să· mai plătesc: . 

în Budapesta la Banca Agrară şi de 
rentă s. a. 

în Viena la institutul de banci\. Scholler 
& Comp. 

Observare :' 

Cupoanele nI'. 69 şi 70 neschimbate 
in că a, acţiilor de prioritate de 6% sortite ~ 
în 2 Decemvrie 1920, tncă se împărtăşese ~j 
de dividendit de sus. Il! 

Arad, la 30 Octomvrie 1921. 

'7 Dlrecţiullea. 

Publieatinne. , 
Pe baza ordinului dil'ecţiunei generale ~ 

a CFR. . etiat sub Nr. 5497-LDG. pentru 
intregirea apl'ovizionam en telor noash'e ei ~ 
traverse de lemn, publiCăm cu aceasta : 
următorul concurs: 

Invităm prin aceasta pe toţi esploata. Ia 

torii silvanaliproducenţi speciali şi comer- ,gu 

cianţi de traverse de lemn, ca cel muli Ja 

până la 17 Noemvrie a. c. a 12 ore din 
zi sa Insinue oferte despre tl'aversele de ,Ia 
stejar, sau de fag de 1; calitate (normale) ,~ 
ce se află gata tn depozite, sau sunt in ,: 
pregătJre la locul'ile de esploatare. Ofer.,~ 
tele să fie inchise În plic sigilat, adresate ~ 
la Direcţiunea Regională CPR. în Ar~ 
(etaj IL u. 19 la şeful de ~ tntl'eţinere ~l ili 
edificare). . ' ~ 

In oferte să fie indicate: măsura, can' ~o 
titatea şi locul de predare ~ traversel~r, !1J 

Observam, cum că numai la acele trayerse ~I 
vom reflecta, acărora .predare se poate mi 
face pe liniile noash'e proprii, sau al~ 50- III 
cietăţii Arad-cenadiene, ori tn staţiUni, ee , 
gravitează spre acestea. 'â 

Arad, la 26 Octomvrie 1921. le 

Direcţiunea Regională'e 

,., 

Răspândiţi 
~ . ~ 
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