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"Opti-mI-sm' .". , IatA tradus in limbajul ~'ealităţilor' Guver'nul . aude în ftdevăr clamori, 
politice, ' argumenmţiuufI!'l de mai RUS a. ! sgoOlote ne desluşite, a.gitaţii de larma. şi 
partidelol' şi aceea aziareJor acestol'a: de glasuri, dar al vede că toate acestea nu 

Anumite ziare de partid îşi exprimă ~~ 
nedumerirea, surprinderea, mirarea faţa de "liberalii au înştiinţat ţara şi stz'einătatea vin dela naţiune, ci dela câteva persoane 
optimismul, adecă. de buna dispoziţie şi ca au de gând sa vie la putere~ doritori şi deja câţiva oameni pătimaşi. -
faţă de increderea În sine şi 1n împl'ojul'ă- ~ d; a lu~ t'r~tne~e con,dueel'ei, liberalii n~ Şi când conştiinţa e !mpăcată cu ea 
rile actuale, a guvernului, cu ooată atmos. t3 au mal. galltht la 11 psa. Io!' de popu!al'l- însăşi şi ca.ud nemulţumirea faţă de o 0-' 

fera de nemulţumire _, spun acele ziare tate" J~ lt~sa l?l' de ,credlt ~ lI:~ţlntl'U ş~ de perA., vine numai dela câţiva inşi, individ 
. ce domneşte şi se intinde din ce în prestIgIUl 10 aiură, CI stăptt,ll1ţi numaI de CI;I. şi colectivitate consilier al rrronului ca 
e.e mai mult, tn jurul guvernantilor, demonul. p.uterii au bo~~rât să ajungrt. la. şi totalitatea guv~l'nal1tilor, a.u dreptul sa 

Ziarele partidelor de opoziţie, fără guv~rn IQdlferent de mIjloacele intl'ebum- ştie ce este optimismul. şi să guste în tă-
H Îndoială, ştiu foal~te bine "'aceea ce ln- ţate. eere şi in linişte, satisfacţiunea acestei 

seamnă cuvântul "optimism"; ele îşi dau Pe de alta parte partidul- naţional stări distinse a surJetului omenesc, 
foarte bine seamă de caracteristica ace... romiln,]a l'ftudul săU, -se ridică. prin gla.- _... __ .... _ _' .r- ..,.., 
stei stari de suflet ce rezuma in ea bu- sul celor câtorva conducători, şi cere, deşi S · • 
euria, speranţa şi increderea. partid regional, dreptUl de a lua puterea, '. amSarll.' 

Ziarele de partid' inţeleg optimismul, abia, cu remOl'Cal'ea ol'ganizaţiunei libe- Sunt abia câteva zile de când au fost fi-
fie el chiar al guvernului, dar, il inţeleg rale. xate preţuri maximale pentru cafenele -fi restao--
numai inh"Q ~numita,·~itllaţi0 şi .. Dumai în Partidul national 1'0 nutn , aşa după r:lote 'l, totuşi, spre' !'urpr.nderea. 'gl"nerala ,i 
anumite Imprejur'ari de satisfacţiune ge- cum a ~pus de atl1tea ori prin glnsurile 1'lpre re\'olta publicului intreg, birtaşii şi cafegii 
nera)ă a naţiunei şi a , opiniunei publice, fruntaşilor autorizaţi, voeşte să vie la putere cer din nou sporirea preţurilor întru câ.t~ pretind. 
dupa ce însa aceasUt satisfacţiune 31' fi pe bază de separaţie şi de regio!m1îsm, ei, cu·· actualele preţuri în scurtă. vreme vor ajunge 
fost aprobată de că-tl'e ol'g:auizn,ţiile po_cu cOD\:i~gel'ea~ că bariere puterni~e trc~ la ruină 
litice din opoziţie şi de catr'e politi- I huesc rIdIcate lOtl'e sufletul de a aleea ~l Nici nu se poate concepe G minciună -mai 
cian).... într'e sufletul vechiului regat, între cultura 1 grosolal:ă. ~i o rea voinţă mai evideiltă ca aceea 

. . 't' de acolo şi intr'e tnceputurile de cultură ' " A fi optimist fl'tl'ă permisiunett ZHlre- (le ' 1 a patronilor de calcnele şi reSlaoraute cari, adu--

1 . d t' i . ,. '[ l' , dincoace de Cal'pat,i. ,., d b' b' f A or e par H ŞI a orgamzaţltllll 01' pO ltICO 'o " .., • < , 1 nt~n a~~1 peste aDI, nu. ac ~ltceva decât sĂ. 
din opoziţie, mai mult încă de c.1t atâta, . AIătm~a cu .ola.su.llle mall~oaHe /;ll~ l' caute mlJlo'lcele cele mal nemerlte pentru a spolia 
a fi optimist In contl'a, voinţei acestora I par'tIdelol' hbel'al şInatlOoal roman, se 1'1- ! pe consumator. 
din urmă., ap:lI'e pl'eH~i ostile guverllului I dic~. \li glasu~'il,e celol'la~te OI'~tl,nizaţiuni i ' L~ fiecare două ~ăp\ămâni, "glasul lor se 
şi cel'cmilOl' condum1foare dl'ei)t O gufu. I polltlee, ce ţlptt,~ gellJ~ ~I ~e agItaJ · varsa: aude insinuant şi greu de protes[ări' din lună fn 
o cl'imă, ~îu ol'i ce caz· o foal'te urâUt I luva de. injUl:ii şi .tIe cal?lll.nii, împinse! jună, le auzi pretenţiile şi 'poţi s:1.le' urmăreşti ~ân
acţ,iUlle, toate de aceeaşl dormţă. neanfnlnata. a ve· i durile ascunse si d'Jrin~ct de dl~ti'y repede si cond am-

, '1 1 . 1" 1 I ' ' h , 
Ziarele opoziţioniste, ce de multe ori, IlIl'el H. putel'e, c ual' cu COltltlţUl (e ti, 'tl'ece i nabiL . 

in lnvălillăşea!a evenimentelol' îşi - permit pet5te cfillavrul naţiunei. ! lnapo.ia acestora in~ă. găseşti totdeauna, 

pa.ua şi luxul de a raţiona şi de n g{tntli, ~i ci'wd toate 'pat,tirlele politice soli- I unu!, sau doi misiţi de carieră, maeştrii ai sam
raţion~a:.-:ă şi gt1.ndcsc. în ceell ce lH'iveşte cită puterea, o cheamă~ o momesc, ca.ută sadâcului şi ai afacerilor ascunse, proteguitorii din 

optimismul gu"emamental, tu felul urmiltol': s'o îll~eJe şi s'o pâcaleasril, numai pentl'U. umbră ai jafului i?i speculei. cu uildejdea, natura!, 

"ţara geme sub impozjtele cele mai gro- n. putea cn.- s'o. apuce:, şi cttnd patimile,' că. din fecmăneala generală are sa iasă ceva şi 
zave; leul scade vel'tiginos, în straina.tate : cupiditatea. dragostea de putere şi de bani, pentru samsar~ 
partidele din opoziţie îşi exprima indig" de poz1ţii ÎIHlite şi de PI'ocopseală, se ma- ;1 ~i atullcea glasul acestuia intervine' zi ~i 
narea şi revolta în co'ntl'u guvernanţilor nife~fâ. cu nhHa yiolenti1; guvernul îşi noapte, fără de odihnă, pe la cei îElsii.rcinaţi cu 

de azi; opiniunea pui}lica şi ţura se ri- permite sa răm.\e optimist, guvetllul ia fixarea Ilreţului; gonit, astă/.i, samsarul se (n
dica în contra ahuzului gll\'el'llamental''" şi, permisiunea să. rfHmle reC9 şi senin faţa toarce dia nou a dO.U.i zi; scos afari!. pe uşă., el 

totuşi, guvernul este optimist, şi totuşi de atueul'i ~i inlÎulte şi increzător ·în PU- dă imediat buzna pe fereastră şi glasul lui c~nd 
guvernul îşi pel'mite luxul starei sufleteşti terile şi In steaua sa, Ha continue mai (le- dulceag, când violent, când insinuant ~i când 

II optimismului şi. totuşi, guvernul are parte să desănll'şeRSCă Ill~rea opel'il, în,:, ,promiţă.toT inerge ~i trii.ndUleşte tn continuu 
aerul că falJl'iett voiosie si că nu se -siu- ·ceputa, până. când minţile mai slabe obosesc şi pâ.tlă când 

chiseşte de furtuna' c~. sufla în JU- Ziarele din opo~jti~ :;li politieianii au energ-iile mai puţin dMje sl~lrşesc pnn a ca-

rul. situ. tot dreptul sit gftsească hidos. optimizmul pitula. , 
S'al· pal'ea eă este distl'ugatof', teribil, acesta al guvernului, ce este tocmai C011- Atu·!lcea samsarul a invins; atuncea pre-

de natură să nu mai admita nici un fel tl'Rstul, l1oliniştei, furiei şi nemulţumirei ţurile maximale apar şi ţâşnesc illcoherente f 

de argumentatie raţionamentul acesta al lor. Ouyernul iURi!, rftmftne opotimist şi :ădt legaturA cu piaţa şi " fă.ră, a păstra. o le- \ 

partidelor politice şi al zial'elor acestor IncrezMol' în sine pentl'u cit o voce tai- gătură armonică ~i limpede cu preţurile aute

pal'tide, dâCă. acel fel de a raţiona nu al' nică ii spune că a ştiut să-şi facă datoria rioare: 
illsemna, in l'ealitate cu totul altceva, cu şi că ţara întreagă, ce ţine seama de re- Atunci consulllatorul plăteşte din greu~ vie· 

totul opUS intereselor llaţiunei ce rămâne formele realizate, îl susţine şi continuă·3 timă a spec1tlatorilor cari au. pus pe samsar d. 
izolată şi streina. de gUl'a politicianUor." fi cu dAnsul. vorbească În locul lor. 

• ~. r '.. _ ~ r- • • ~ ~ .. ," ..Ii , r 
. 
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Noi insii. care alU vl1zut pe samsar scoţând 
capul în atâ~ea rânduri, am înc~put Sil bănuim 

care ti este şi figura, tră.sătură cu trăsătură ii 
complectăm fizionomia fi:tică dup~ cum l-am 
comp!ectat-o azi pe cea moralA. şi I in curând 
vom aVea, credem;. satisfactiunea slL.1 prezen
tăm opiniunei publice ,i publiculai speculat, ca 
pe un arlechin f!\cătorde rele, aruncat de rezor· 
tul, tinut ascunS pâni!. acuma, afară din cutia 

Măsurile contra speculei leului. Pregătirea noului regim de import. I 

lui. ~. 

........... t .... ~ ,..... •• t ·rt-vft::JWII 

Pânl\ la nouidispoziţiuni " cu 
zoriu, guvernul a luat. urmii.toarele 
se impiedica specularea leului. 

caracter provi
măsuri spre a 

'iDepozitele de lei aflate la bănci, în seara de 
5 N ocmvrie 19~ 1, sau care se' vor produce ulterior 
pe contul Caselor din streillătate, chiar dacă ele 
au reprezentanţi in tară, nu pot· face obiectul, 
până la noui dispolitiuni, nici unui fel de tratlsac
ţ.une, dectit tn margiuiie m:tÎ jos I!tabilite. 

La ministerul de indestrie şi comerţ s'a in. 
tocmit noul tabIoi! de mărfuri cari urmează să. fie 
prohibite de noul reto;im de import. 

O comisie va examina noul t:lbloll întocmit de 
ministerul comerciu:ui ~i \"a decide mărfurile cari 
vor fi permise la import, cOtHluciwdu-se de prin
cipiu anunţat la timp, ca să se lase libere la im. 
port numai rn aterialele de ref :{cere şi rna~inele in. 
dustriale, cari 111.\ se pot Libri ca ia ţară. 

După. a~· izut combiu uei V:t ur ma hotă.rârea 
con~iliu!ui de fuilli~tri, care va stabili tleftni(il' 
noul re~im de import. 

le 

~t 

,·'1 
,~ 

Crahul da la Banca Natiunii. 

Orice transmitere a ace:or fOllduri, prin o.rdill~ 
ele plat/i" acreditare, deschidere de credite) c~
curi' de orice fel, virimente, trate, transferuri, etc .• 
chiar între C:iferitele conturi' ia aceeaşi ban el, nu 
se VIl putea face fără auiorizarea unei cOUlIMuni 
de conl;rol instituite pe lâ:lga Banca ~ationajă a. 
României. 

_ ... __ .... ____ ... .r ......... · ... ~ __ ... '"IW ... t_. _ ... _ ... _ .... .;/11 ... __ .......... -... __ ...... l ,~Sl , 
Cercetările au stabilit ca. lovilura de gratie 

dată băncei, ~'a datorat faptului eli. directia bănCl,j 

emisese cekud în franci de peste 7 milioane, asu
pra bănctli Leroyi Dcpres din Paris, te:"uri cari 

7 III să. n'au fost onorate de această bancă, pe 
motiv că Banca Natiunii n'avea acoperirea ne
cesară. 

Pentru aceste cekuri vândute, Banca Naţiunii 

Încasase câteva zeci de milioane de iei, b;lni pe 
ori i-a tntrebuintat la t1iierite de,.:tinaţiuni, în loc 
să~i ţină in cassă tn vederea achilăre( cekurilor pe 

. cari banca francezii. ~vea si\. le tragă. asup~a B.\n
cii Naţiunii. Când banca fraflceză a văzut. ci co .. 
respondenţa ei din Bucureşti nu plăteşte cekurile 
În leit a fAcut cunoscut telegrafic să nu mal 
emitii. cekuri asupra ei căci nu le va mai a
coperi. .. 

Actele ce există referitor la aceastl chestie, 
sunt suficiente pflntru a arăta intenţiile frauduloase 
ale lui Stoiau. 

Ziarele pubtlcă următoarele, relativ la compli
cele lui Stoian. Pe vremea neulrahtăţei, pe când 

. era directorul } Bă.ncii Generale c din COllstanţa 

bancă supusă absolut influenţei germane, într'o 
noapte a găzduit la ~ille! pe fO~lul minIstru al Ger
maniei von dem Busche, iar a doua ~i dimineaţa, 

cu un automobil plecând din Constanţa, s'au dus 
împreună de au vizitat tral1~eele ai·marei tOillâ,le 

de pe' frontul bulgar. Cri\ciull a: ·putut să. pătrUl\llă. 

în această zonă. graţia legăturilor ce le avea C.i 

director al acestei brt!lci. 
In timpul retiagerei armatei noastr.e 111 M()Jdova, 

fiiud la Iaşi, 1111 inceta să profere insulte la adresa 
armatei şi a conducătorilor cari ne-au hăg<tt tn 
război. 

Fiind dat în judecata CUlţii maltiale, el a 
putut fi condamnat graţie găsirei fi~ (!Î, in car6- se 
arăta faptul de spionaj săvârşit p~ linia frontului. 

........ .... .. --
In jurul atentatului dela Senat. 

Cei 7 arestaţi au fost adu~i înaintea tribu
nalului Ilfov s 11 corecţ;.onaIă spre a li-se cot:
firma mandatele de arestare. 

După un scurt illterogator al are~t:jtilor 
(Petre Ulariat, 7ugrav; Const. l.'iţâ.nde;f1, ame
lltecat şi în atentatul de pe linia fcr;\l!l iângl'i 
Ciocăneşti; Frall1. Trucs, cazangiu; \.. \Vllli Trucs, 
franzelar; Lupu Goldstein, fUOlcţionar comercial, 
amestecat şi în ~~entatul dela Ciocăneşli; Sau! F. 
dsias, stud.ent la electro-tehIlÎcă.; Gh. Pârvuie!<.cu, 
magazioner la c. f. r.), - tribunalul. a confirmat 
mandatele de arestare. 

Saul Osias, care~ a făcut declaraţiuni com
plete cu privire la atellt"lul deia Senat, sli.vâr
şit de el în complicitate cu Max Gold~te\.ll ŞI 
Leon Lichtblau, se află depuşi la Vă-cl1reşti îm
preună. cn şease complici al săi. 

;' 

Acea:-.lă comisiune va fi Îllstituitătn Bucureşti, 
din un dt·leg-at al guvernului, uu delegat al bănci· 

lor cari fac parte" din Casa {le compt>llsaţiune şi un 
delegat al Băncii Naţiolla:e a ROtl;tÎaiei. 

In provincie se vor iustitui ~ollli:..iuui după 
trebuinţă pp aceleaşi bl.ze. 

Cl)!l'i~ iU'jea \.,~ l1u!oriza trans,"niterile d", fon
duri lJuruai dlnd ele I ali de cauză ° transa"tiune 
reaiă de vânzare sau cumpă.~re tie mAr1Uri umori. 
zaTe la export sau import, ori o pi;i!ă pemru pre-
stare de serviciu realmente efec!ua!e . 

Pentru dovedirea exi-;tellţ<!i rea:e a cauzel;r 
arăratl', se vor prez'!nta cornisiunii de ("olltrol 10i<te 
actele sau docunlellt~le jllslificative de către banca 
care primeşte ord.inul de transmitHd a fondurilor" 
sau de cel interesat. 

Nu este nevoe de nici o au!orizare din p~trte,'\ 
comislulli . pentru plăţile ce nu ~('"păşesc lUG.UOa 
lei lunar, din ace1aş cont sau pelltru di~;poziţijle tie 
p'atl către Illjsiunile streine acreditate în ţara, ne· 
ee~are ÎIJln:ţillerei lor. , 

Ac~i ce se vor abate dela. p-rescriptiunile de 
f~tă vor fi pasibili de penaliiAţile stabilite priu 
lege., 

" .... ,. .. 
Cum se va face schimbul pentru 

studentii din streinătate. , 
In urma hotărârei consiliului de miniştd, mi

nisterul de finanţe a.. dispus următoarele I în pri
vinta .. t;chimbului studer;ţesc" de' valută pClilru 
S!Uilfnţii ron,[hi) cari urm,':l7ă Cl1r~uri de spf"ciali
!:Jte În ~trti1Jătate, cursuri pc cari nu le pot llrUla 

În ţiirA: 
Se vor acorda suma de 400 franci francezi 

pelltlu (JOO ;eÎ numai acelor sturJ,'llţi Cjri urmîtnd 
studii speciale :-;c află ÎII uliillil!1 ""u penu!!imul an 
de f;!uJiu. Leg;,ţil.:!lei Tlt,astre din Paris i s'a pu~ 
la dispo7iţie în arest !iCOp +20,000 franci IUilar, 

aC!':J.sta pClllru ~OO studclJţi din 950 câţ.i erau 
J.iâ, li. acum ŞI can nu Îut/uneau acele cOlldi· 
tiu ni. 

Pentru studenţii cari urmca7ă cursurile UlII

\'ersitrl~ilor beigiellt" s'a dot Iqu1t:ei din Bruxel un· 
fOlld iunilr de 20000 franci beigirni pentru a fi 
ajutati l1umlfi aceia cari' În\; uue"c conditiUlJile 
mal sus. 

Punerea in circulatie a trenu-
I • 

rilor colective. 
După cum am alluot~t, pe ziu~ de 15 Noem· 

vrit>, a. c. ~e \·or pUlle în circl1laţie trcnutÎ de 
mlUdpulaţ.ie colective, PI.! distanţele ŞI după. ili
neraru\ urn~ătM: 

Chitila-Triaj- Ar:id, prin Timiş:·ara, cu ple
carea dillChitila-Triaj, la ora 21 -43 şi sosi,ea în 
Arad la 4·10 a doua zi. 

Plecarea din Arad la 19'20 sosirea in Chitila
Triaj la 4'10 a doua zi. 

Piatra Olt-Sibiu, cu plecarea din Piatra Oit la 
17-17 şi sosirea În Sihiu ia 7 50. 

Plec:Jtea din Si biu la 121 5 ~i sosirea in Piatra
Olt la 2-4·5 a doua zi. 

Teiuş-Arad cu plecarea din Teiuş la 7'50 ~, 
sosuea în Arad la 5'22 ~i sosirea iu Teiuş 
la 1'45 

,Un birou de vămuire oficial 
În gara Curtici. 

Se aduce la CU110Ştilltă, că Direcţillllt>a Ge, 
nemJă a C. F R. in conformitate cu ar!. 10 con. 
venţiunea intern:.ţionaIă, fi~nd obligată a îndeplini 
toatt'! obligaţiunile vamale în timpul trall sponului 
a Îldiilltat un biurou dt' \ ămuin~ oficial h ştaţi~ 
Gurt.icj şi care va incepe să. lucreze dela 1 1'\0-
cronie 1921. 

Pnn ÎU"mare toate opt-raţiuniie til cursul tran
spor tuiui ca import, export şi lransitări, se Inde. 
plinesc nUII!ll.i de către biuroul de \'ilmuireC. F. 
it. astfel, că. biurouril'j .de vămuire particulare nu 
put efectua uecat l'Iumai operat,juni pentru transpor_ 
turile sosile loco Curtici. 

Rugărni~ded publicul a lua- notă de hcestea 
şi a n<! trimite din timp hiurol!iui de vămuirl:l din 
Curti ci facturile şi orice dil'poziţiuni lIecesare 
pentru vămuirea mă.rfuriJ<{r', ce urmează. să-i so
sească, cUlloscAnd că blUrnul de vămuire C. F. R. 
ingrijeş'e atât p<:ntru vălUuire, cât şi pentru 
prompta reexpediere mai departe a mărfurilor. 

Totodată se face cu IIOSCUt că. pentru elec. 
tuarea acestor operaţiuni biuroul nostru percepe la 
mărfuri Dl!manipulate numai taxele maximale pu
bl.icate în Mor.itoruÎ Oficial ~i chiar mai redD.S~ 
cari sunt' cu mult inferio:tre celor particulare, Întru 
cât statul nu urmăreşte nici un ~profit, ci numai 
înlesnirea cOlnerţului. ' 

Pentru mărfurile deţinute I exportului, pull~. 
eul poate adresa însărcinări pentru vămuire biu
roului noslm de vămulre din' ş!atia Curtici, iar 
pentru acoperirea taxelor poale sau lăsa un de
pozit de h'lHi la cas,a de mărfuri din acea ştaţie, 

. primind rhital1ţă., pelltru mai multe transporturi, 
!oi;;U a d<:pulle o sumă Iii ştati~ de predare peutru 
fiecare t:altsport \Jin calc i se va înapoia diferenţl 
in urma avil.ârei ~!aţei Curlici .du!'ă vămuire. 

D;,·ecţillnea gcneral!'i C, 1-'. R. 

Programul săptămânal al Cursului 
liber de seara, Arad. 

Luni. - Limba româllă. :Cursul funcţiona· 
ri1or) 1. Lectura. Pro~ullle:e pcrsotli\l, Exerciţii ver
b~le. Prof. da ii 1. Dahiciu, T. l\['ger. - Limbl 
ro li lÎnă. (Cursul functionarilor). Il. Heguli de in· 
t,·rpllllcţie. Lectura. Prof. d. La7.ar Roşculet. -
Limba Irancez!!.. 1. Grammaire. .La priere!. Prof. 
dlla Lucia V. Bcib(~scu, 

Jlhn-ţi. - Limba română. (Curs public). 
Verbul • a fi. , I Illeriorul clas~i. COllversarel Praf. 
d,. ·LazAr R0~c;Jlet. Limba francezi. IL 
Gramrnaire. Phc,H}l!tique. Prof. d. Jean Decamp: 

1I1ercuri. - Limba franceză. 1. Conversation 
sur .Les obje·ts de 1·eJ;i~'e.. Prof. dna Lucia V. 
Babescu. 

Joi. - LilJlba românII. •• (Cursul funcţionari
lor). 1: Lectura. Prtl!iumele personal. Conversare. 
Prof. duH 1. Dabiciu, T. Mager. - .Limba româui. 
(Cursul funcţionarilor). lI. R('producere. Lucrări Îa 
scri~, Prof. d. Lazăr l{o~culeţ. - AlgebrA. Nnmere 
algebrice .• Prof. d. I. Dumitriu. ~ 

Vineri. - Lîmba românA. (Curs public~ 
Verbul «a avE'ac. Exerciţij de cetire. Profesor d, 
Lazăr Roşculeţ. - Limba francezi. I. Grammaire. • 
Pholleliqu~. Prof. dlla Lucia V. Babescu.
Limba franceză. 11. Conversatioll. Causerie Iitteraire. 
Prof. d. Jeu Decamp. I -

nbeorgbA~U AI-DAr' ::â:zi;e!~I)altoane blllse neo~li(fe' ~·costunle ~tr.Ellliuescn~r,L U ." Du" tru damll , I , b b ,1 Edificul Ca feneaU' 
________ • ___ ;;;;;... ______________ ClasĂ .eparută de· Dlăsurat ........... Telefon o30~ Cornul Vâ.oătorului. 
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_ P~1l ti u luna- Septemvrie s'a' \'lIrsat'la 
ul din Arad ca impozit pe lux şi 

de afaceri su ma' de 1.011.532 lei şi 90 

'_o Perceptoratnl oruşerH::'c pune in ,vedere 
cOlltribuabiijl<.lr ca ultimul termen, pflliă la 

trehue sit-şi achite' impozitele dtre stat şi 
il. pe anul' curent, e ziua de 15 ,Noe-mvrie, 

, rariu percep/oratul va încasa restnl1ţe:c de 
.. 1 I,rin execuţie; calculind tolodatfl d.,h 

termen şi dOllfllida le15aiă. de intârziere, 

- Trib\lGalul a condamnat :eri pe .soţia lui 
Tum;ls la 6 luni tnchi~ortre. iar pe Fior:! 

rulan, :re tioţia lui Petru Codrean şi pe sotia 
5refan Sava la pedepse mai mici, dOlledinuu· 
"upra lor, cl <ţll gă"duit pe hoţii, C;lri au 

In anul trecut o caliti tate mai mare de 
:,1 (ferment) dela fabr: ca ]'o; eU!D<lIlU, pUllibd il 

drojdiile furate. 

- Comisia de judecată de pe lângă trihu
din Arad, 'a judecat ieri pe cârnăţarul Carol 

la "mii lei amendă, pentrucă a vândut ashl 
jumări de porc cu 12 l~i chilogramul, când 
acest articol se fixase un preţ maximal de 
Procurorul a făcut recurs tmpotri va sentin

mAnli agravarea pedepsei, tntrueRt kt:l:,z a 
lost pedepsit pentru specul6.. 

- Primăria oraşului pentru a contrabaJan~a 
ce se face cu preţul ouA-lor, care ,.'a urcat 

iremea din urmH. la I leu .i 50 bllUill a reuşit 
"i~ure pentru piata din Arad o cantitaTe mai 

de ouă, ca-ri se pun acuma în vânzare în 
de vânzare a primăriei cu preţul de 1 leu 

- In urma dispozitiei luate Consiliul sanitar 
. , toţi medicii, farmaciştii şi mO<işeJe. vor 
, sti. facă jurămiUltul de fidelitate citra statul 

tn termenul cel mai scurt , altfel nu vor 
dreptul de liberi practică pe' teritorul Ro-

acestei dispoziţii serviciul. ~allitar al 
. ' învilă pe toţi medicii, farmaciştii şi moa
din Localitate să se prezÎnte până, la 20 N o

In oricare ZI, la orele 12 fn biroul medi
al oraşului pentru depunere... jllră-

- Ieri a fost anuutaL un nou caz de :-.car-I 
. al patrulea, la inte~llatul de fete din iocali- -.' 

, După ·constatarea. medicului primar al 15r<lşu'ui ! 
bternatului a hol~iât sit ceală t,;eveicr I 

.Jiu provincie UII atestat medical în S"llsu! ! 
, f~milia lor sau tn com~tla de unde a~1 veni!.j 
"Iost caz. de scarlailml, :{e(lbServa'It1I:-~;e 
. t!e de precauţiune, acca~ta s'a răsbunat acum, 

CO!llagiUilett a fo~t adusă. in intern"t din 

-:-' Directia căilor !erate române der-minle 
:n!e, că lrellur:le accelerate ar fi scoas,~ din 

i in tim pul ieruei, 

Crr. a int\~rvenit pe, lâllgă direcţia căilor fe
',ugare pentru a i se pune la dispoziţie va· 
:e nec('sar~ f'Xporlu!ui de lemne în Ung-aria, 
!fi procură lemnele În mare parte din - ţara 

GAZE'rA ARfi.DULUI 

- liltpozitul pe lux şi p(:! cifra de afaceri a 
proulI& ill Bucure~tit 111 luna Septemvriet 10 miii-
oane de lei. .. 

.,- G(!!leralul italia.n Di"z a fo~t numit 
vicepr,..~~(.Iintll al consiliului suprem al armatei ita
liene, 

- Guvernul italian' a hotin1t ca să acorde 
o reducere de 75 la sută) exceptâ.nd hrana, 
a~upra preţurilor de călă.torie cu vapoar~!e socle
Iăţ;iior Servi::! nmri!imi şi Lloyd Tri~s!ino l;tuden· 

l' ţik:r cari mer~ in Italia pentru studii, Studenţii 
. vor <tvea u:! certificat dela < consulul italian 

competinte' ŞI o carte de idt!1l1itate cu fotc-
grafiJ. 

Aeeetl~ inlesnire se va face studenţilor la 
Întoarcere, d;,.că vor proba cu un Certificat 
de ia autoritatea şcolari freq'lentarea cursu
rilor. 

--- Guvernul cehoslovac a lucrat un proect 
de lege prin care confi~că moşiile află·~uare În 
Slovacia a conţilor Andr.tssy şi Apponyi preCUfO şi 
ale lui Rako"sky, 

PlOectul de lege va fi depus' zilele acestea. 
În Camera cehoslo\·acă. 

- ]1\ comuna Pa.lladul nou ,,'a ivit cu o mare 
vio!cnţă scarlatifla, Jn timp relativ foarte scu,t s'au 
anu!lt~t din aceasta comunA, serviciului sanitar al 
judeţ.ului36 cazuri de Ilcarlatini, . 

Serviciul I'anitar a luat 10ate măsurile pentru 
tmpedecarea Iăţ\rei contagiunei, . 

~ In luna trecutA s'a deschis tn Arad, în 
palatql francmazonilor~ bulev, general DrăgAlina, o 
polic/illit su.b conducerea dlui dr. Demetpu Me
melea, Deocamdată., din lipsA de mijloace materiale 
fUllcfiollează. numai secţia . ~oilielorveneri()e, ur· 
mit [Il] c.. celelalte sectiuni să fie deschise mai 
târziu. Acţasta secţie dă consu!taţii ~i tratament 
gratuit celor lipsiţi de mijloace, 

Odată cu des.chiderea policlillicei, acesteiaî 
s'a încredinţat ~i controlul femeilor cu moravuri 
dubioase aVlÎnd In acest scop concursul pl)liţiei. 

Pentru Il impedeca in măsură. cât ma. "UlU!, 

răspăndirea boareior venerice tn populatie, direc 
torul poiiclinicei, s'a adresat zilele aceste prefec
turei poliţiei in ved~rea orgauiză.rei unor razii 
sistematice- pe străzi, in deosebi pe straria princi
pală unde femei cu moravuri uşoare îşi fac seara 
preumblările, amestecH,ndu Se printre publicul nu
meros ce ese între orele 5 - 8 pe corso. 

I 

- Oficiul de studii şi anchete din ministerul 
de industrie ~i comerţ lucrează la stabilirea tu
turor produselor ce se pot fabrica la noi ro ţară. 

Aceasta în vederea prohibirei la import a pro- .... 
duselor similare ce vin din streinMatt", 

-- Cu Incepere dela ] 5 N oemvrie a. c. tran. 
llporturile de dl,lMorie !l mărfurilor supuse strică
ciunei, carne proa~pătă, peşte proaspăt, etc. predate 
CIl mare iuţeali1 se vor. ~axa după prescripţiunile 
tarifare de mare iuţeală, şi se vor expedia cu tre
nurile - de persoane la care se vor adăoga pentru 
acest scop câte 1-2 vag-mme de rnărfuri. 

,Cole!ăria obicinuită In cantităţi până. Ia 500 
kgr, predatii. ca mare i uţeall se va expedia. cu 
tr,euurile mixte sau de mărfuri aVlÎ ld precăi:lere. 

Asemenea se vor primi şi mărfuri de mare 
iuţealA. Î!l vagoane comp!ecte llocotindu·s.e taxele 
de mare iuţealîl. previi.zute in tarif. 

Se ~tie că mărfunle de mare iuţeală tie taxau 
plină in prezent cu taxele de bagaje iar cele ex
pediate cu trenuri de persoane C:.l blgaje. 

"J""".'" "-.--.*11 

U.ltimile ştiri politice. 
Ca sub influenţa. unei bagheta ma .. 

gice, glasurile poli tician i1or' au' amuţIt 
deod atit; rubricile de "ultima oră" ale 
ziarelor şi-au schimbat subiectele de con
versaţie şi chestiunea crtderei imediate a 
guvernului' a fost lasata de o parte. 

Opoziţia a inceput sa aibă răbdare 
şi să creadă ca are dreptul ca dupa atMa 
agitaţie să- fi acorde câteva momente de 
l'ăga.:I, 

Pâna acuma câtava. vreme ohestiunea 
cadet'ei gu,,-ernului 6l'& un ~luol'u da câteva 
zile: < 

Aceasta cadere trebuea sa, aibă Joc 
de azi, 'pe mâine şi abia. dacă se bl· 
nevoea să ~e admită.că s'ar putea to
tuşi intflmpla.,ca ministrul de . finanţe să 
se intoarca. în ţ~ră Inainte de' căderea ca
binetului. 

Rubl'ieile cu ultimile ştiri politice nu 
mai aveau loe să dea amănunte reh\tiv 

~ Un zi:tr ~ârb a puhlir~llt cu prilt'jul eve-
nÎmentl'lor din Ung':lria că refllltoarca,rea Ini Carol la dezaRtrui g'llvernamental; astăzi < ace-
~'ar fi fMut ru 'consimţemântll1 curţe, grec"şti. leaşi rulH'icL cuminţlt?, şi-ali luat tnfăţi~ 
Articolul În chestiun~ a fo'\t re')r~(lm; de mai multe sarea lor de toate zilele si ca' în marele 

t"" , " t 

ziare httl?are; P,r:sa we~că oficială. de>:lllinte a- \'I'emuI"Î de linişte şi de tihnă sufletească, 
ce~sll ~tlre lipsita de .on ce fundamen,t. 1 unele se, octlpăeu deosebit'ea de vederi 

- La Sofb. IContind ile"baterile i.l procesul I ce existi\. "tntl'e guvern şi, Intre d. fJ.1ache 
'fltentat foştilor _ mini~trii vinovaţi de declararea t Ione:<:cu·· altE'le VOl"be8C despre "Contrac-
războiului t 1 B t' \<' . d J' 1 " . 1 ... • II I'U lOe • Si espl'e a re C lestlUl1l a 

n. Nicolae Iorga imediat Gupă tltoarce- (!m'e Re face ~pel totdeauna atuncea când 
rl':l ~:t în Capitală a avut o întrevedere cu ziarele se gasesc într'o el'iza acută de ma-
d. ~hnit! " . terie si de evenimente. . 

- S'a luat disp0ziţia ca maşinele ~gricC)le !;i\, . N'oul aspect ,al ziiu'eJ~I: de t'd 
f;e bucure p" căile ferate de o reducere de 50 par 1 
proc. Piesf'lc d~ rezervă ale acer.tor aparate vor fi este ndoJ'abil şi încânIătoJ'; tihna sufle
primite la v<1.goanele de bag-aje ale trenurilor (le teasca convjae mai bine aC8HtOl' ziare de 
dilători, taxându-se după taxa de bagaje duhlâ, ,CiH găIii.g:ia imensii. ce, frtceau până acuma, 
fără rfducere... pentru un lum'q de nimic, iar hotarâl'ea. 

loc o 
- Ministerul de finanţe a dat o circulară I răni\i. 

In ~propiere de Feldi()ara a avut de a privi realitafea,In faţa, Je dă o 
ciocni r e"' .... de !renuri. Au fost mai mulţi 

atitudin~ mai bil.rhatească şi mai sin-
cel'ă. administraţiile fi[lanciare cerând u-Ie s!i. con

şi sil. îngrijească de constituirea comisiilQr 
I.'~l Între 1-5 Decemvrie a, c., 0upă normele 

leute tn legea financiară. . 

In articolul nostru de ieri »Ultimele ştiri 
politicee petgina 3-a, coloana 3~a. alineatul· 1. s'a 
strecli rat o greşală de na-turit si ~tric6' inţelesul 
Intreg-ei fraze. In loc de "Pnterea [,,; aseen.~ională( 
(a leului) s'a tipărit .puterea lui personală., F:lcem 

Astfel,' cum stau luorurile, putem 
spem en, î11 scurta vreme cOl'pmile legilii
toare se vor oeschide într'o atmosferă 
fav01'llhilă şi CA poa.te multă vreme gla
sul obosit al zial'elor politic,~ nu se va. 
mai ridica impetuos şi violent anunţând 
sdrunciniwi guvernamentate ce nu au loc, 
şi ca. experimeutate!;li modeste, ele se 
pot mulţumi j cu chestiunile ce· pot fi 
SCORse din cutia. politică şi utilizate ori şi 
când~ fară sA' se simta lipsa unei actua1i~ 
tăţi imediate. 

e, 
L 

'e 

), 
d. 
e, 

e, 

.. 
1 

In aceea~ cir~ulară Se aminteşte (ă ,termellul 
'pel pentru evaluiî.rile proprietăţilor neclă
tlte de IS zile, iar pentru cele ciădite d", 

Iiia, 

. D,e"sebit de aceste comiSII de apel, se va 
,UIUDţa o comisie, superioară de judecată în 

lI~s~,antă, care mai poate modifica hotă, â· 
:omlslIlor de apel, dacă vor fi găsite greşi te 
;Ue Cli plrtiuire.· 6 

- D. dr. I~sif Neme~ a fost trallsf6rat ca 
!\lrator la institutul de sl!-rd.o-muţi din Ind, 

cuvenita rectificare. ~-

- Dirl'cţiunea g-ellerală A. comerţului din mi
nistprul ele indll<;trîe face cunoscut cQmercianţilor 
cari au avut mărfuri comandat in Ungaria inainte 
de rlir.hoi - achitate !'lau neachttRte ~ si se 3-

dresezf\ minir.terului printr'o cerere Ja care si fie 
ant>xate toate actele jusrificative. 

Ac~asta ~pre a obţine desp&9;ubirile . rezultate 
în IlTma illcheerei acestor contr~cte neexe 
cutate. "' . 

Î,t"rerile se vor înainta 
rie 1922. 

până la 26 Ianua- I 
l Red, responsabW: Laur&nţiu'~Luca. 

la .~----------~------------------------------------~--------------------------~---------------------------------------· d H· 1· -f- M A d Vis-a-vîl cu Teatrul· ~' .. -...., ..... azln e alne' OSI uzs~y ~a 498 Orăşenesc. 
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10 AlU lE. O O .1,Jlerlmr'· d::::::~l' "Berman? Pri1lcesa GiOt'gto dramă. socială în. 5 a.cte, In 
"Apollo"', in 11, 12 şi 13 Noemvrie. In că o piesă 
splendidă compusti. după romanul lili Alexandru 
Dumas fiul. Priucesa Birac îşi iubeşte de moarte 
sOţul. Află. Însă, că barbat,ul o înşală. In iubirea 
ei razbunătoare scrie cOlltelui Tervemonde, că 
soţia îl in~ală., Acesta, se revoltă şi el joară răz-
bunare. Punâlldu-se la pândă ucide cu revolverul 

MAGAZIN CU 
A..R'I'ICOLE DE 

480 

ARAD Bulevardul Re
, gele Ferdln"nd 

1. NO.16 (fost Boros Benl·t.) 

p un om, care voia şă pătrundă. la 'soţia. Acesta manufactură, 
iDsă DU e prinţul Giorgio, ci nn adorator al con-

Filiala Chi~ineu 
• 

tesei, care Servea de paravan pentru relaţiile lui stofe s,i ma-ta-suri" ~aA nzare engros 
Giorgio ~j a. contesei. _ = 

Cablul b'xpt'ess Neu':York i:~l'ie de aventu- ',1 ~~~~~~~~~~-~~~~~§~~. 
rieri tn 5 acte, în "Urania", in 11, 12 şi 13 Noem· Y opshorie lOIi spălfttol'ie ehelllieă 
vrie. America este ţara clownilor in stil. mare. ., 
Cel ce vrea sA cunoască adevăratele extremităţi Am onoarea. de a. face CUDO.o;(\ut On, public cii, cu ziua. 

ale ţante:âei americane, s& privească. piesa ace.a- ~:S~~i:m atelier curăţitor chmnical; 
sta şi se inţeleage in deplin spiritul acelui J1anke, primesc tot sooul de vestminte bărbitte:;;ti, feme~ti şi 
eare nu cunoaşte alta decât avere cu orice pret, post&vuri pentru curătit, în mod chemical ~i uscat. 
dacă. uu merge a.ltcum. V~stDlinte d.o do~iu IGNATIE SCHAUER 

sii. vopsesc lmedtat , 

MICA PUBLICITATE. 
. Hotel-Birt ltîngă Gară cu circulttţ;ie buni de 
vânzare. Calea Aurel Vlaicu No. 7. 512 

Tot 80iul de Jucării ,i vaze Japoneze 
eu celea mai mari preţuri cumpără 
Salon Artlstique Bulevardul Beg-Ina 
~Iaria Nr. 21. 516 

Se caută 2 femel pentl"udistribulrea 
ziarului n08tru cu plată săptămânali 
de lei 100 de persoani. 

Consiliul comunal al orasului Arad. , 

Ne,. 20571-1921. 

PablicBtiune. , 
In nlâieriştea Nr. 1 al oraşului se În

grijesc 6 juuinci ce au l'ăJ1las din cireada. 
Pl'ovocitm proprietării junincelol' acestora, 
'să ,se pt'eziute cu certificatul de prove
nienţa a animalelor il!' decurs de 8 zile, 
la oficiul economului orm;mlui pentru pre
luarea lor. 

Dupa et5pirul'ea acestui termin junin
cele VOl' fi vândute în licitaţiune publică. 

Arad, dela cOlli:liliul comunal alora· 
şului municipal la 11 Noemvrie 1921. 

; 'Consiliul oraşuluI. 

Cel mai i e ft i n isvol' de cumpitrare 
pentru sesonul de to a m n it este pră

văIin. de moda, 

"STRASSER" 
vis-n,-vis de hisel'iea I.Jutherană 

cnrăţltor chemi cal, PAncota No. 849. 

.------
Levai şi Szigeti 

.11C!f." 
407 

• ..,Ib·' ' ... tJ 
'Ulai 'n...... ~ ca .,i Co. 

VlI-a-vis de 111 t rar eal a Te a t r u 
Recumandă magazinul bine şi abundantsortat CU 

ghete bărbăte~ti, femeie~ti :~ Copii 
.-retnri ieftine. - - -... __ ..... _-----------
. Anunţ. 

Rl"gimentul 18 VâllătorÎ cu reşediuta în 
Alha-Iulia, are nevoe de buni muzicllnţi pen
tru toat", instrumentele, cărora li-se oferi salaI' 
btlu, echipament.· etc. Doritorii se pot prezenta 
imediat cu actele ce posedă.. ~ 495 

Uomanda.l1t.ul Reg. 18 Vânători : 

Colonel (ss) AritonovicÎ. 

--~._-~~~---~.----
In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pellt,ru prânzit.()t' şi dormitor ~e pot 
cnmpâra .ieftin în depozitul de mohile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu .(Deak ]'orenc) Nr.40 

• n .... AS'SII..... ma _ .... F"II... • f A.II _o_it cele mal noi .1 moderne. 

• paltoanedetoamnă dBiarnă , 
~ 

." . 
haine bărbăte,ti "i pentru copil ~ 

Clasă separată de măsurat , 

• SzAt~TlJ siCOMLOS ARAD • 

f ' . , t Piaţa Avram Iancu N'o. 22. 
381 ,Edificiul Teatrului. .. · 7... _ . 

c~litate ~ill timp de .p~ .în toate .. culol'ilo iar să aCa! 
vanzare m colca mal mari magazll. .:, 

';, 

OOCCCOOOOOOCOOOOCOOCO~~~··R_~ 

OLTOI 
d e tot 8 O i u 1 s" c a
p ., ~ ă la. pom O log i R 

NIElllETZ 
TIl'IIŞOARA. III. StI'ada ()Q, 

roa.Da N o. 2 Z; ••• Telefon 133 

il. ,Tiz' ~du.c la cunoştintl1 <!o. public. 
• am 10 cetat a fi a~ocult J EL fabr. 

de zaharicale "MIGNON" ~i am instal4lt o~. t 

fabrică. de zaharicale ~i ciocolată de prima c·· 

tate. tn Piaţa Oatedralei No. AID!lJnrlr O ',1 
5/ a. Rog binevoitornl sprijin U U U. fi Ol~li ... .................. ~~ 
Uâne-Iup 
a afla.t.i se poate prelua dela poliţie. cam _ I 

sla Gară.. _ 5' ... .................. ~~ 
Primăria oraşului cu drept de municipiu Arat I 

No. 8084-1921 prim . 

Publicatiune. • 
s~ aduce la cunoştinţa,. genel'a1a 

l\Iinisterul In tel'UelOl' prin ordinul ~, 
12549 -1 g2l a încuviinţat ca Iuliu Zai 
locuitor în Arad precum' şi fii săi mir 
Iuliu ~i Clara Bă-şi reschimbe numele l : 

miliar în 11 Giurcuţiu". 
-Amd, la 9 Noemvrie 1 H2 l. 

Or. Ro~ 
primar, 

Primăria oraşului cu drept de municipiu Alil 

No. 8200-921. prim. ' 

Publie,a.ţiulle tie concurs, 
Pl'În nceRsta se publică concurs?: 

tru îndeplilliI~ea pO.4tlllui de a"esor la se::. 
orf'nnală a oraşului rlevenit vacant in u: . 
morţii, fiind l'E'tl'ihuit confol'll1 clasei 
salarizare VIII gradaţia a şi invit pe' 
aceia cari doresc a ocupa· acest post .'! 
î~ainteze pptiţiilc însoţite de documer:: 
de calificnţiune prcscl'ise In al't. J. § ~ 
legea anului 18Hn, i!electl, petent~lI. tr~· 
sii, dispul1tt cel puţin de examenul !.i: 

ti'lţii de dt'ept It statului, pâ.na inclusÎ1i 
25 Noemvl'ie a. c. Cei cari nu stau 
serviciul Ol'<l:;;uhii, \'01' certificat stltl'ea :' 
tal'fl, prin atestatmedicnl oficial, 

Arad, la 9 Noem\Tie 1921. 
OI', Ro 

CAFEN EAUA "CORN U L VANĂ TORULUI". După teatI'u lllâncu.rj cahle şi reci. Orche~tră deţk 
~J um{ltate ~itru de ,'inbnn lei 9 În sticle. 

'Mare asortimel)t de blouze, tricotate. gar

nituri, ciorapi şi măn uşi preţuri ieftine la B.Ă.RSONY ARAD, 
Tippgrafia L. Retlty ~i Fiul Arad, Bulev, Regina Maria No. 7. 

PiataAv ..... , 
:l:: IancU Nl, I • 

.' 
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