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lO gionalist român şi atitudinea tarii lui dacă acest partid va 
e. In şedinta Senatului, tn care Un conflict puternic deci energică luatA de tinel'ii tran- co.ntinua să trăiască, primind 
r: s's comemorat marele eveni- sta mtscut încă de mult între silvâneni In chestia tl'atative- să se conformeze nevoilor 
.' meut dela Alba-Iulia, bătrânul parlamentarii al'deleni şi parti- lor cu liberalii, tratative soco- timpului şi cerinţelor naţionale, 
1: parlamentar Bogda.n Duica. a dul naţional român şi Intre tite imor'ale, arată că desagl'e- sau daca. va trebui ca el să 
o- . exprimat pit['erî de ră.u că mal'eIe mase ale Ardealului, garea s'a accentua,t mult in dispară pentl'U s face loc altui 
~i, parlamentarii ardeleni nu iau conflict complicat de deosebirea ultimul timp In sanul acelui I partid, 
'l; parte la şedinţă, pentru a se de v~del'i. şi de difprenţa de ..... _. • ...... _ ...... ..-. ___ .... _._ 
81. asocia, la l'ândul 101', tn nu- convmgerJ.. 

., •• -# ..... 

:~ mele Ardealului, la săl'blitori- Acest conflict nu a făcut 
16 rea marelui fapt naţiomtJ. ele cât să se agraveze cu tim- D. Titulescu aclamat În Camera 
li: Absenţa parlamentarilor Rt'- pul şi astăzi avem, deoparte, 

deleni, din corpurile legiui- Ardealul cu infinita lui dl'a
rl~ loare, Ia un moment ati'tt de goste de ţarit, cu respectul şi 

franceză. 
~i, • lusemnat, ti. făcut de sigur o cu iubirea lui pentru tot ce se 1- n, l·t s. - J.JI\ (\i~clltin 
:~ lmpreflie cât se poate de urâtă ţine de vee-hiul regat şi cu do- l'litll/aţ,iei t'ina.nchtre, în C'n-
I~ asupra opiniunei publice din rinţa vie de a veuea realizata meru. franeezit d. Hen'lot, 
IeI. Intreaga ţară şi mai ales asupra unitatea naţională fără coudiţjL l)reşNlintele I)Ul'thluJui ra .. 
~L aceleia din Ardeal, de oare ce şi fitl'ă de restl'icţie, ial' de dicnl lSociulh;t a. "tI,t ca e-

Ardealu1 socot~te ca nu a ceealalta parte, avem un par..., XCHllliu reformele fImUI
ales deputaţi şi senatori pen- tid politic transilvănean, redus cinre nle dlui '!'itulescll şi 
tru ca aceştia să ţie seamit la ultima expresie, strein cu in speeiitl ilUlwzitul asnp ... t 
numai de propriile lor dOl'iuţi desa.vMşÎI'e de Ardeal, fara capitalului. ()anuwa. il ada-

I~~ ~i de propriile lor nevoi, fără nici ° autoI'itate şi urmărind IDl\t Ilumele tlui rrltuiescu. 
se a cl1.uta ca să exprime şi con- tendinţe sepal'atiste şi planuri D. lIerriot U !oIIHlS intre 
cel vingerile maselor ardeleneşti. de regionalism. ~lltele: Voi cUa Încă. Ull e-
tru' Atuncea când au avut loc Se inţelege că lucl'UI'ile nu xemplu pentru 1& dmnnn-

alegerile, ardelenii au acordat pot rămâne astfel şi că acest stra efI i mpnzitul pe ca ()itlll 
increderea lor acelora cn.ri au conflict pretinde o soluţiune. combinat Cll lweln, a!>\upt"a 
venit 8ă le-o solicite, cu con- Soluţiullea nu va putea să venitului pOil,te. per~istâ. Â-

p, diţia ca cei aleşi să fie tn par- fie de cM următoarea' Ori CC!!It exemplu lu-I ofel'A Ro
lament purtMorii de cuvânt ai partidul naţional român' caută I m~niat ţura ut~t. de h!tiIlă, 
Ardealului intreg. să-şi repare greşelile savArşite atut de sell"nt)lli\.~ ~Ltat ~e 

Spre uimirea ardelenilor penh'u a redobăndi încrederea uşor impresionaln!a, lltst 
insA aleşii. 101' nesocotind cu Ardealului şi a reflecta păre- de asemănătoare cu a 110;1-
~tul angaJa~entele ce luaseră rile acestuia, ori partidul se stră. }Ja are Cia. mllli!:o!trll de 
sau retras dl.~ parlament, in I desfiinţeazA, în virtutea unei finanţe pe un ont Cia.re s'a 
urma hotărâl'Jl luate de con- legi fatale şi atuncea Ardealul formut în Ji'ranţa.. D. Titu-

1 duca.torii partidului naţional 1'0- va elabora din sănuI SăU un Iesea u. fost student al fa-
mân, ca~i .nu urmăreau, in nou partid: naţional ac~sta cu 1tătt~1 (le (h'ept (Un Paris, 

) toa~e acţl1.~mle lor,. de cât nu- şi profund ardelesc, adică pă- care a dll~ in ţara lui IIIU,

mal să pUle în eVIdenţa punc- trU118 de dragostea de ţară. şi riIe hIel (Un }.1 rallţtl. \.Tele
_ t~ lor de vedere per?onal, ce condus de un singur gând, s- grama nu e terminată). 
• li se pa.rea că deschIde dru- cela de a vedea desăvat"sindu- • 

mul spre putere. se unitatea naţiunii.' Faptul că un om de seama 
Tot ceea ce au făcut şefii Faptul că mandatarii Ar- dlui Herriot, a adus In dis-

organizaţiei trausilvănene, toate dealului au refuzat să reintl'e cuţia Camerei reformele finan
actele lor ca şi retragerea din in parlament, continuând să ciare facute în România şi 
parlament a acestora, nu au faca o gl'eva fară de nici un mai ales faptul că întreaga 
avut nici odată consimţămftntul scop şi fără de nici un inţe- Cameră a aclamat numele mî-

'" I 
maselor ardeleneşti, cari dacă. les, arata că partidul regiona- nistrului român, trebue să dea 
jliu cât de periculoasă este list român este departe de de gândit acelora cad neânţe
greva în oraşele Ardealului, îşi a-şi recunoaşte greşelile şi legand spiritul reformei, striga 
Qau seama şi de neajunsudle departe de a se hotărî să fie făI'ă rost în contra ei, făl'a a 
~revei atuncea cand ea este pUl'tătOl'ul <de cuvânt al maselor desluşi chestiile de detaliu ce 
lf1cuta de parlamentarii arde- ardeleneşti. pot fi schimbate, de fondul in-

I lelli, în corpurile legiuitoare. Din contră, nemulţumirile Buşi al reformei. -

Franţa ne da de exemplu; 
Franţ,a citeaza. cele facute de 
România În chestia financiară, 
jar Camera deputajilor republi
cei aclamă pe mini 8trul ro
mân care a. venit cu o lege, 
unde francezii văd pătrundere, 
şi prevedere. 

Faptul ar trebui, daca nu sa 
ne mişte. chiar şi pe cei mai 
imbătrâniţi in intrigi şi In rele, 
dar cel puţin Ba ne dea de 
gândit, de oare ce nu ne pu
tem face de ocară şi de râ
sul Europei, batjocorind aceea 
ce se face la noi acasA şi toc
mai aceea ce lauda. streină
tatea. 

Trebue să sfârşim cu . pa
timile, cel puţin când un stat 
ca Franţa ne recunoaşte va
loarea şi să fim mândri, ca 
români, de cele petrecute in 
Camera fl'tt.llceză, ori cât ar 
isbi elogiul Franţei, in intere
sele noastre de partid. 

Pentru aceasta. tl'ebueşte 
tnsă educaţie naţională, dra
goste de neam şi un civism, 
ce se face din oe in ce mai 
rar, In învălmăşeala politicei 
noastre deşanţate. 
... ....-.... _ .... _ .... *A.,.-.,. .. __ ..... H· .... -#_~_ ..... _.~ ... 
(mobilizarea cerealelor. 

Faţă. cu nevoile urgente de apr<r 
vizionare ale armatei ~i populaţiunei 
civile şi faţă. de faptul că. până a
stazi producătorii şi deţinătorii nu au 
oferit Rpre vânzare camităţile de grâu, 
sec arA ~t derivatele necesare, consi
liul de miniştri a luat urmAtoarea de
ciziune: 

Se repune In vigoare 1egea şi 
regulamentul pentru imobilizarea 
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citate \ 

legi. 
re gulallJi'lItul Unificarea poliţiei. 

Aplic<li'en legilol' llOlltie-

vazute de 

t ' A 
IH'~ 1 I'OUHlUC. 

-
Pentru elevele 

scoalei normale. 
• 

"Gal,eb, Al'uelului" 3no. 

;.,. , 

producte!or agricol" :;;: a derjvate~ 
ior În ceeace pri ,'eşte gr:lUl, secara 
si derivatele lur, af:uă de titrâte 
fixându-se ziua publicilrii în ;\IonÎ
torul Oficial a prezen tu lui jUlllal, 
ca dată de ciind urmeaz~l a curge 
termenele înlăulltrul cărora Irebuc"c 
lndeplinite toate formahtăţile pre-

Tlla!e ,:i1'>pmiţiu.f1ile prin care se 
fixC'a'/,ă, preţuri la cereale şi derivate, 
precum şi cele stabilite prin jurnalele 
cl1ll,iliului de lBilli~tri cu No. 2224-, 
2243 şi 23:.?7 din 1921, se menţin în 

Prefectul poliţiei ."\rad, d. Ovi
diu Grilt;~ a rht ieri urmiUoarea pu
blica~iune În Icgillură cu unificarea 
poJliţki : 

D. Uadu Paneu, llrt'rpc- .~ 
tul oraşului şi jUdt'ţlllui 100. 

(Jl,ina .'lcetri('3, 200, 

Greva foanlei. 
In conformitate cu Inaltul Decret 

Rt'sal Nr. 467Î-192l aducem la 
cuno(itilltă publicului aplicarea legilor 

De eMeva zilp, unele ziare, datora Pl'oholol' adunate ue plJ]iţit'lltş'i romttrlC pe teritoriul ace-
stui or"ş In urma acestora, pe lângă. 

ce pl'etiml că ~unt socialişte, ju~ritie, 111 contra UllOl' Otl.- arributiunile avute, în competinţa Po-
nu fac alt cent de mU sa la I11l~ni cari voiau 8tt desli.lllţuie litiei cade pe viitor eliberarea p;'p
apararea comuniştilor, UtIlplând în ţara U lH1Th ia, şi rebeliunea, poartelor, p<>ntru locuitorii oraşului, 
colo<luele lor cu ştiri CtL la pentru a felee pe placul du~- toatc che"tiullil~ servitorilor, morali· 
Văcul'eşti şi la .Jilava, deţinuţii manÎior poporului rOllHtn. tăţii publice, cum ,i controlul pieţe-

Teatrul orăsenesc. , 
Repertoriul SilptăUI.lulll. 

lor, f)eD[iU cari se designează un 
COllluniRti au început gl'eva t '( Procesul va fi judecat în serviciu special condus de un comi. 
foamei. o,. ~.'iind t?i atuncea cei cari se sar. Autorizaţiile pentru intrulIiri şi 

Ziarele în chestiune pretid cmu nevium"uţi VOI' putea să diferite reprezentaţii; eliberate pâ'1ă 
ca ţ.am să !:le ocupe de eomu- f .. 1 acum de Prefectura oraşu ui, vor fi 

acă proba nevlIlOvaţiel 01', date de azi inainte Prefecturei Poli· 
niştii din cele doua luchh;ori lucru ce de altmintrelea este ţiei. 
şi ca gre\'u facută de deţi- ab:;;olut cu neputinţă. Toate reclamaţiunile de orice na-
nuţi să fie obiectul unei dis- tură vor fi adresate circumscriptiiior, 
cuţii generale, P~lna a,tllllee~ dac." deţinuţii cari funcţioueală in localurile de pttnă 

Opiniullea. publică este însă vor să fnea gmva foamei, 11- il.cum. Cercetările vor fi efeptuatc de 
de altă pâl'ere şi anume de ceasta ti pl'h'eşte per~ona,l şi comisarii dela circumscriptii , iar ac~ 

f ! trebue să admitem ca naţiunea tele încheiatt', se vor înainta p;;rche-
aceea ca tot aceea. ce u,c co- I are alră grije de oM să stea tului prin centrală. Tot în circum-
muniştii trimişi in. închisoare, script ii se vor rer-olva chestiunile da 
In aşteptarea judecatii pl'oce- să se ocupe de şit'eteniile şi poliţie administrativă. 
sului lor, nu prezinta nici o de capI'iciile unor agitutori In cer.:eh\rÎ de natură gravă, eri-
impOI'tanţa şi că chestiunea atâta de periculo~i. me etc. cercetările vor fi cOllduse de 

aceasta a !!l'evii nu e~te de Toate acestea ar tt'ebui sit secţia urmăriri lor de:a centru. 
~ Judecătoria p()liţi~(]ească va func-

cât un nou mijloc, impertinent, fie înţelese de zial'oie ce iau ţÎona lncă. pâ'lij, la Houi dlSPllziţiuni. 
gl'aţie camin. deţinuţii VOI' sa partea comuniştilor şi care s'ar In c, mpetinţa Pol:tiei cade ~i con-
atrttgă ateuţia a::mpl'a iol', cuveni sfi, îm'etew de a-şi trolul filnJeiur. 

Opinia publim\ mai crede umple coloanele cu articole a- 1 In u:-ma unific:lrii, personalul po. 

ţ " . t" . ţ' 1 .. . 1 1 " li tiei din Arad a fost organizat tn 
că to 1 comullIş 11 aresta 1 nu au Dtll' nce ŞI cu pareri le-a UI1- 1, • , modul urmator: 
fOB't victima unei nedreptăţi gul cal'ont circulă un suflu ne- Î_ Prefect: Ovidiu Gritta. Director: 
şi că faptul arecltal'ci 101' ~c llaţional. I D. P. Alldreescu. ţlcful SecţIei Ad-

-'-'Cursui-i"lbe-"r- "'d' e -s· e"'"a-'"'rai I :~~~~~~ili~;e~Ul St:~:ti:rr~;IIUrc~~~ii~f~ 
1 Iancu Traian com special. ţleful 

I secţiei de Circ. ~i Bir. ServilO:trelor: 

•• t ~ • 

I Tudor. Nicolae. Şeful servo Contra-

I 
venţii: Arcadie,.Giulan.!{:~istratura: 
Musca Iacob. Circ. 1: SCIlJOPU Ioan. 

, Circ, II. :\lladin Eugen. Circ. !lI: I Mihaiese Aurel. Circ.' IV: Giurgiu 
! Romul, Circ I V. Popoviciu. 10:'111. I Cire. VI: l\li~cuţia Ilie. 
~ ..,,-v.............. ,t w;v • 

Duminecă., ÎlI matineu: Colonelii 
dşom'ei I~otli i s~ara: O!lelib(~ch, cu 
Andrei Laszio, Luni: Dia,volul cu 
concursul diui 1. H"Kediis (abona
ment A). Marti: '1'alf/l1~ cu ,:on
cursul dlui 1. Hegetlus ("bonament 
B). Mercuri; Lebeda cu cuncursul 
dluÎ J. Ht'gediis (abunament C). Joi, 
în matineu: Mazuml albastru (cu A. Pământ pentru industrii I 
Laszl&); seara: I\euralgie, cu con- • 
cursul dlui J. Hegediis (În alarâ de . Matţi .. Limba romt\!lă. (Curs. pu- I Ministerul agriculturd, il] confor- li 
abonarneut). Vineri: Domn"l ,~fajor bhc.) CUIIJu!{area 1. Lectură.. Prut. d. mirate cu legea agrară, a luat ur-
cu concursul dlui 1. H<'gediis (in a- L1zlr RoşcuÎeţ - Limba. franct<ză. 1 rnătoarea deci>.iune: 1 
(ară de abonament. Sâmbătă) În ma· Il. Gramffiaire. PhorH~tique. Prot. d. 1 Se opreşte pe seama Statului şi I 
tineu: J."1ficul lord (reprezen taţic pen- J ean Decamp. I se dă industria~ilor în fulosi Iltă . 
tru tÎllerime); seara: Clopotele din conditiollaltL următoarele suprafeţe I 

Jllcl'curi. Limba franceză. 1 Con· j Oorneville cu concursul d.ui 1. He- peste cotele sculite de expropriere: 
versation. Poesie. Prof. dna Lucia V. 

gediis (în afară de abOn;tllh:nt). Du· Babescu. a) Până. Ia 500 hectare pentru 
minecă. În matineu: MagnatHl ltlax rafină-riile de zahăr; 
(CU A. L,bzlo); seara: Dansul cu Joi. Limba romlÎnă. (Cursul fUllc- b) Până Iu 300 hectare fabricilor 
noroe (abonament B). ţioariior). 1. Conjugarea. II. Lectură. de zahăr brut; 

- De mult nu s'a manifeslat un Prof. dllii I. D"blciu, T. i\1ager. - c) Până la 100 hectare fabricilor 
i.nteres atât de mare, ca în vedere,ţ Limba română (Cursul funcţionarilor.) de spirt, ulei. gh~C07ă, amidon etc. 
apariţiei pe scena din Arad a dlui II. Forme iU\"Nse de verbe. Lectură. d) Celorlalte fabrici, terenul ne-
1. Hegediis. D. Hegediis a mai juCd.[ Prof. d. Lanr Ruşculeţ. Algebra. Ope· cesar pentru administrarea fabd-
in Arad acuma 13 ani şi şi de rân- raţiuni, cu numere algebrice. Prof. d. dlor. 
duJ acesta a venit numai la Arad, 1. Dumitru. Concesionarea folosinţii terenuri· 
neacceptând alle invitaţii. In ,Dia- Vineri. Limba româ'lă. (Curs pu- lor prevăt.ute la p:mgrafele de mai 
volul<, ce h'a reprezentat acuma două blic.) Conjugarea II. Lectură. Prof. sus se face pe baza cererilor exi· 
săptămâni la Teatrul de Comedii rlin I 1 R st<!nte astăzi. s'au cari se vor mai 

l. .azăr o~culeţ. - Limba fran-
Budapesta pentru a 200 orA, d.·He- 1 E . face pentru ~ee:iunile unde pă.mânlul ceza. • xer,ices de gramma1re ap- " 
gedii>l va juca în rolul titular. In plique~. Prof. dna Lucia V. Babescu. nu este încă parcelat 
~TaifulI' d. Hegediis va juca în ro- _ Limba. francezi.. II. Phonetique. . Conditiuni le folosinţii acestor te-
lul lui Tokeramo, iar in • Lebedac C ')' . [~f d J D renuri se' stabilesc de către ministe-auserte ttterarre. ro. . ean e-
rolul căluKărului Iacint. D. Hegediis, rul indllstrit:i şi com<!rtului; neînde-camp. 
prin creaţiile sale şi-a agonisit un piinirea lor atrage luarea pământului 

D. ill~itltW Stl'fall Jlate· 
e~cu, dh'tH~tHl'ul uzine i t~lec, 
tr'iee şi al tl'UHlYIll'lO.· elec
trice, HJO. 

n. rI', lu(~ulNICU 100; d, 
l. Filimon 200, Ballca Ro· 
nHlll('n.~Că 1000 j pi. Do~ 
hnl'oU!la llortemm A urelilop 
25 lei. [ 

D. P'l~ Bă1teanu, nvoCd, ,1 

100, fI. David Pnpuviei, prim I 
mmlic yetel'inar, 20 lei. I 

o. Orezcanu, jll(h~l'l1tor. I 
100, (I. A. Crăciun 20. . 

D. Alex. Anestiu 100, 

Contra tuberculozei. 
D,)ctoru 1 Ca lillette, su bdirectorul 

illslitlJtului Pasteur care cauti~ de h· 
deluugată vreme leacul contra tuber· 
culozei a facut o interesalltă comu· 
nicarl' Acadf'mieÎ de Ş iinte din Paris. 
El su-ţine ci\. a gâ'iit mijlocul de a f~ce 
inofensiv ba.cciiul lui Koch. Microbul 
e cultivat Într'un mediu cOllţil1ând 

fiere. El r:1manc viu, dar injectat 
ullui animal excilă in ~â,:gele aw. I 

tuia producerea unor substanţe SpE" 

ci ale numi te an ti corpi, can SU~lt mar· 
torii rearţi unei in COlllra lubercuio7.ei. 
AClşli anticorpi nu distrug bacciiul 
lui Koch, dar il fete inofensiv. 

De aceea dr. Calmette speră el e 
pecale de a descoperi mii!ocul de vac, 
cÎnare în contra - tub~rcu azei graţie 
injecţiilor cu acest bciccil viruleni, 
dar Ilepericulos. 
................................. ... .... _ .... " ......... "' .... _-" ..... --.... .,,_. _ .... 

Corespondenţă din 
Hălmăgel. 

Illnugnrarea şcolllei tie stat. 
Ni se scrie din Hă.lma!i{el: 
In ziua de 27 Noemvrie POPULi' 

ţia comunei Hălmligel a avut o fru· 
moaşă. serbătoare: inaugurarea şco"' 
lei de stat. 

La orele 10 dimineaţa s'a oficial 
tn biserică de părintele preot Ioa, 
Nicuhi. un serviciu religios şi chema· 
rea Duhului Sfâ!lt, la care au asista: 
elevii {lcoalei de stat în frunte cu d, 
Mihaiu Vidu directorul şcoa1ei şi in 
\'Aţătoarele: Elena Ba-hit ~i (ustill; 
Popp şi populaţia comunei. 

Dela bi~erjcă intrt'<lgă asistenţ:; 
a trecut apoi în edificiul şcoalei cit 
stat, undA s'a făcut sfinţirea aces· 
teia. 

După actul sfinţirei d, directN 
Vidu a vorbit o frumoasA cu vii ntar.:, 
Oratorul accentuttnd lnsemniitatea z;· 
lei, a făcut o reprivire asupra trecu' 
tului, şi a îndemnat tinerelul să ţir.i 
cu dr:.goste la altarul culturei. 

Populatia a ascultat cu mulli a' 
tenţie cuvilltele frumoase a dlui d:' 
rector Vi du. 

Dea Dumnezeu ca astfel de iolrU' 
niri să avem cât mai des) 

A. p, 

rol de frunte în arta teatrall~. din folosintă. 
- ....... _--_._-~ ------------....;..~~-;..;....:..~--------------------------

G. hAorghe~el·ner::~:zi;e~~naltoal1e bluse·neo'U«esicostnmeStr .. EminescuJr,l " "'1; trn dame r , 'O O ' Edlhcul Cafenealn, __________ -==-______________ Clasă separată de măsurat. 504 TeJefon 5:JO. Cornul Vâuătorulw' 
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Condamnarea lui Landru. 
Telegramele venite din I 

;iTeinl1tnte uauc vestea ca PI'O
~esul celehru început la Pari:;; 
~'tll' fi termin at, du prt desba
feri senzaţ,ionale, pl'in condam· 

• niu'ea la moarte a lui IJalHil'U, 
Deshaterile au fORt redate 

in mod mai mult sau mai pu
lio regulat de către unile ziare 

1, dio ţan), ce au avut mai mult 
,. spatiu In indelllElllii. 
~ Noi ne vom mrtrgini să 
Il amintim numai că Landl'll~ ca 

UI! al doilea ,. Barbă Alhastl'ă" 
t, 'Ar fi asasinat 11 fcmei~ cărora 
Il le promisese să le ia de so

pe, vâru::andu-IB în urmrt mo
r, bilele şi giuvaedca.lele. 

In momentul arestarii s'a 
~asit asupra lui Landru uu 
carnet cu insemnăl'i enigmatice, 

.. d,lf in ori ce caz senzaţionale 
~i din ctu'e ar reeşi, pe cale 
de interpretaţie, cu. [Jundru at' 

ul fi comis asasinatele ce i se 
O· 
'ro imputa. 
'u, Probe, astfel după cum a 
iS. !eesit din cursul desbaterilor, 
ce nu' sunt. In ultimul moment, 
lUI lucru de care nu se vorbise 
ad n,ini\. acuma 8'1\ discutat şi faptat r 
:$. tul ca tu locuinţa lui IJandru 

lr· 
,el. 
lUI 

...... ..• 
Autorii crimei dela . 

Tamand. 
e Ei au fost Înaintati ieri parchetului, , 

IC' 
Jeri dimineaţ'l a fost inaintat par-

ţIe 'netului a~asinul dela Tamand, jall' 
:llt. ,iarmut A urei Bă.lean şi corn plicele 

, ,cesluia Zorin, fost mai d~ mult 
..... ,imdarm şi care de curând scăpase 

,itll inchisoarea parchetului din Arad. 
Cazul a fost urmărit de poliţia 

~iJI Arad ajutată. de jandarmeria din 
;leu. Şeful secţiei de urrq.,iiriri d. 

al, comisar special Traian Iancu primind 
,otorizaţia dda parchet a plt'cat 
1:Ji dupA masă cu automobilul la 

da· i . d I 1 moşia Tamalld 1 llSOţ!t e agentu (e 
ru' ţo;iţie Gră,,Jinariu. Pe agentul Rastig 
01' ~. Iancu, îl trimise încă cu trenul 

de amiazi la BuroşÎneu. 
:iat AiunRi la faţa locului, organele 
aaa Y 

:"îliţieneşti au petrecut noaptea la 
ma· ,Roşie, care In urm'! dispo~iţiilor 
sla: hate fusese înconjurată de patrule de 

d, Jandarm i. 

al' fi fost gitsite cadavre ome
neşti. 

Cu toaHt încUl'l'ătunt, cu 
toată lijlKll de pl'Ohe, cu toate 
învinovâţil'ile aduse lui Landru 
şi cu tOdta pl'e:mmţia ca el 
e:-;te nebun, cUl'teu cu jUl"lţi 
l'a conL1a mnat la moarte. 

De aci reiese că jUl'aţii ~i-au 
fii.cut convingerea din scenele 
ce s'au pf'tl'ecllt în cursul pro
cesului, din atitudinea acuza· 
tului, din depoziţiile mal'tol'iloI' 
şi din toată complexitatea a
manuntelol' ce formeazA. atmos· 
fent marilor procese criminale. 

Se poate sa se fi înt~ttnp
lat Însă ca procesul să fi fOBt 
de astfel de natură tn cât cil'
CUlllstallţele atenu~nle să nu 
poată fi admie'e, de unde ne
voca ca juraţii şi curtea sa 
se pronunţe, fie pentm achi
ture, fie pentru condamnare la 
moarte, neputând să existe o 
sentill ta intermediarit. 

Juraţii au conchis pentru 
conclamnt1l'ea la moat'te şi nu 
sunt !llulte indicii cît la Ver
sailles s'a. trimis să moară sub 
cuţitul ghilotinei un om abso
lut nevinovat. 
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de fiul proprietarului asasinat, de d. 
Florian Chera, sublocotellent în re· 
ser,,! şi care în aeea zi purta tncă 
uniforma militară, reîntorcâ.lIdu-s~ 
de abia de câteva zile din serviciul 
militar. 

D. Florian Chel"a, adusese cu tre
nul de Joi seara pe mama sa rănită. 
la Arad, pentru' a i se putea da 3 A 

cesteia Îngrijirea oiedicaiA. El avea 
cunostintă că cu comiterea asasinării 
era băn~it un j:wdarm, Coborilld din 
tren în gara Aradului, văzu un jan
darm de asemenea coborând din tren. 
Se duse imediat la el ~i după scurte 
întreblLri de lă.murire. câştigă con
vingerea că acesta e asasinul. Il 
somă pe jandarm 8ă·i predea arma, 
şi înainta, cu ajutorul soldaţi lor din 
gară, comenduirei pieţii. 

Vineri, seara d. comisar Iancu 
l-a adus apoi la Arad şi pe cOlllpli
cele Zarin. 

11lmOl'lDâutar(~a IlfOpl'ieta
rului eher,\ CritcÎull. 

In D , comisar Iancu ajutat de cel Ieri după. masă la. orele 2 a avut lin, 1 ' I . 
'OUl agenţi a reu~it îll cnrsu zilei loc în Arad inmormântarea aceluia, 
d~ Vineri să afle toate urmele si să care a (ost I}roprietarul Chera Cră.-

!o\3 ' '&şlige dovezlle că a,;<l>lÎnu! e jan- ciun. Sicriul morluar a fost adus încă de j 

Jarmul Aurel Băleanu, iar compli- VirH':ri seard, la Arad, cu trenul, şi 
:es· ,de acestuia Josrul jaudarm Zorin. aliezat pe catahlc în casa mortuară a 

In cursul urmăririi, d. comisar cimilirului de sus. 
cwr iancu a aflat pe amanta asasinului Serviciul funebral a fost oficiat 
:ar~ " 
.:. {turiţa Mocru şi la care asasinul pe- de părintele protopop Geo(j;{ea t 

!recuse noaptea, după ce a săvâlşit preoţii Popovici şi Crăciun. 
:CU' :ni~eleasca sa faptă. Femeia a văzut Câlllări!e le-a dat învlt.ţttorii Po. dra A ' 

ilecă la Bă!eanu orologiul şi lanţul povici şi Tabic şi corul seminarului 
:e aur, precum şi un revolver, pe de teologi. 

I a' . 
:lre a;;a5inul le luase dela asaslna!ul Părinte:e Popovici a rostit o cu-di· 
proprietu. Tot dela aceasta femee, vântare funebrală. 
~. comisar a reuşit să. afle, că În La inmormântare au luat parte 

llru' 
'!oaptea asasinării, B{Lleanu a fost numAroşi reprezentanţi ai societăţii 
:'l\preună. cu ţ1\.ranu\ Zorin, care a şi arădane in cercurile căreia, Chera 
!llS! afiat şi arestat curttnd într'o CriicÎun era atât de cuuoscut prin 

P. 

I 
INFORIY1AŢIUNI. 

I - R. M. S, a fixat dela 1 De-
cemnie c, urmălOare ie preţurt de 
vânzare la ţigări de foi: 

Alba·lulia, lei 9 bue., Regalia 
DUI1U, eum S'a. )Hlfut ve- Media lei 8 bucata, Cluj lei 7 buc, 

(lmi sllhsel"Îptia pfmtl'U al Regalitas Especial lei 7 bue, Trabu-

ti 1 t cos Es!)ecial lei 6 bue., Britanica lei se eumpăra citr.. !oi. "CS-'. 5 buc., Regalitas lei 4 buc., Senori-
an i Ilte ce JOI' ;10 de e )mre tas lei 3'50 buc., Cuba. Porro· RI co 
ule ~eO~tlei Jlorlludc n fost lei 3 buc, Porto·Rico lei 2'50 buc, 
des(~hi ... a. , Trabuc lei 2 buc .. Ankll lei 1'50 

l)rimim la, u(lmhllslra- buc., Belvedere lei ['50 buc., Clga-

ţ iu, ziarului ori ce· sume rilios lei.l b~c" Oit I('i ~J 7S buc! . I Mure, 1<'1 0· ... 0 buc Ndhonale Iti 
~i cel'cm Să. contrlhue, la 0'50 buc. " 
neeustă acţiune cult.uralit, I<:tichetcle şi bauderolele cu ac
tutulor buuilor rOlluÎni. f lualele preţuri vor conlinua a fi tll~ 

_ Renaisanc:e, mare magazie de trehuinţate. pana. va fi posibil a 
I se inlocui prin altele cu noile prear:Îl:ole pentru Dame şi Domni se 

ueschide Luni. S'r. Brărianu No 2, ţuri. 
(Palatul minoriţilor.) x Dr. p, RobetClt. director de 

- Directiunea uzinelor comunale l spitd, odinează. ZIlnic dela 8-9 ,i 
auuce la CQ;lOşliuţl populaţiei, că, 2-4, În Bulev. Regina Maria 24, 
din cauza curăţirei ţevilur apaductu- Palatul Neuman. 
lui, acest:i va fi L;chi~ seara dela 
orele 9 până la orele 5 in următoa-

-.c"t# .,. ... 

rele zile: 5 Decemvrie: str. Brătiallu, Judecarea comunistilor. 
str, Consi8loriului, sIr, llarie CheDdi t , 

Iltr. Horia, sIr, Dim. Greceanu, str. 
Sirosi, sIr. Alexandru. 7 Decemm'ie: 
str, l\Iărăşf~ti, str. EpiseopuÎ Radu, 
str. Episcopul R Ciorogariu, Calea 

I ~agu!la, str. Stroescu, str. Teodor 
Ceontea, str. Costache Negri, str. I Grăflic~riior. 9 Dec~mrie: Piaţa Ca-
tedralei, str. Cogtdmceanu, str, Rusu 1 
Şirianu, str. Veiiciu, str. KI~ezich I 
1.:;[roly, !llr. IOHt 1.:aivin, str. Emi
nescu. 12 Decemvl'ie: Str. General 
Berthelot, str. Meţianu, str. 29 De· 
cemvrie, str. Bariţiu, str, Cercela
şiioT. 14 Decemm'ie: Str. Tribunul 
Axente. str. Bănatului, str. Trib. 
Do1)ra. str. Dar;l1lyi, str. Seminaru!ui. 

I 16 Decemvrie: Str. Thokoly Imre, 
t Hal-t<~r, str. Alexandru Gavra. str, 
I Gr. A,,,,~andrescu, .str. Matei Corvin. 
I str. Hatar, str. HaJo. 
I - ~.,.tulţumitl( p((hliâi. D. prefect 
I al poliţiei Ovidiu Gritta a donat 

.Casei culturale din Arad· Şega« un 

Au fost puşi in libertate, din in
chisoarea VărAreşti. 

Dumitru Sroiculescu, deputat de 
Covurlui, Mihai MicaveÎ, avocat din 
T.·Sevt'rin, Anton Bt'nciu, Marin 
Pop'! Ger.a Batary, Jon Popescu, Du
mitru 1vA,canu Gheorghe Sava, Radu 
DobricA, Gheorghe Pă.ncot'in, Carol 
Todt, Valentin --Florescu, Nicolae 
Cricoveanu, Avram Zisu şi Manin 
Klin!;cr. 

Din fortul Jilava: Victor Garbe
loti, Ionatz Kandd, GhfOTt! he .1\ le
xandru zis Diaconescu. 1. Mo~covici
Roman ,i Gheorbhe Costescu. 

Comunicatul ofici al spune că d. 
m'lior Cerllat, terminâlldu-şi d .. flTlitiv 
instrucţia a di'lpuS pllerea in liber
tate a susnumiţilor întru câ.t vina lor 
este m:ti mică. Ei vor fi judecaţi în 
stare ci~ libertate, odată cu ceilalţi 
rămaşi arestaţi, 

frumos drapel. Cu ocazia sfinţirei .......... __ .. _ .... __ ......... "" __ ..... W' ............ _ .... ......-

drapeluJui pnma!la oraşului Arad 
prin d. primar Dr. Ioan Rohu a do
Ilat 2000 lei iar Siguranţa din loca
litate prin f?eful ei d. Ilie Reu a do
nat 500 lei pentru augmentarea bi
bliotecei. Primească inimoşii donatorÎ 
şi pe această cale sincerile noastre 
muiţumiri. - Casa culturală din Arad· 
Şeg:t. 

- In 5 Decf'mvrie se vor incepe 
la Cluj desbateri asupra contractului 
colectiv, elaborat de Uniunea artelor 
grafice din Ardeal. Partea care va 
necesita lungi tle):bateri, este cea pri· 
vitoare la condiţiile de muncă. şi iIl 
deosebi sărbătorile. . 

Contractul ouali tncheiat este va
labil pentru toate ora~ele din Ardeal. 

- Secretariatul general al in
strucţiunei din Cluj, a dispus, prin 
o ordonanţă, 50sÎIă. ieri la Arad, că 
la şcolile secundare din localitate 
(liceu, şcoalele medii etc.) nu St' va 
ţinea, ill acest al1 vacanţa de Cră.· 
ciun, acea"ta având in vedere faptul 
că la ~co1ile secundare din localitate 
cursurile au inceput în acest an 
~colar, cu o lună dupii data fixatll. 
pentru dt"schiderea şcoiilor. Astfel la 
şcoale!e secundare din localitate nu 
!le vor ţinea cursuri în acest an, 
nu mai în cele trei ~ile de serbă.toare 
ale Crii,siullului, trl ziua Anului nou 
şi în ziua Bobotezei. 

Intrunirea Congresului 
national bisericesc din lrdeal. 

1. p, S. Sa mitropolitul Nicolae 
din Sibiu a adus ieri tdegratic la 
cunoştinţă Consistorului din ,\rad că. 
a fixat data întrunirei C(lll~resului 
naţional bisericesc la Sibiu pentru 
ziua de Luni IZ Decemvrie (st. n,) 

Congresul naţiunal bisericesc din 
Ardeal după. cum se ştie a amânat 
discuţia chestiunei unifidirii biseri
ceşti, până după ce se va lua (1 ho
tăn'ire în aceasta ch estie Sinodul bi
sericesc din tntr~agă ţara. 

In sedinţa de Macuri a Sinodu
iui s,a citit proieclul de lege al Ulii· 

ficării bibcriceŞli redactat în forma 
defi nili vA, 

Cu aceasta ocazie !!littopolitlll 
Nicolae al ArJ<'alului a cerut SiflO~ 
du~ui :i'!i. i se dea proiectul ca 89.·1 
supună. Cougresalui naţional biseri
Cesc di'l ArJeal ca să fie discutal. 
După. ce se \'a pronun'ţa şi C:mgre,ul 
din Ardeal, procctul va fi !>upus 
ConstituanteÎ bisericeşti, care se in· 
trullt'şte ia 16 Deceillvrie. 

SITlOJui a aprobat cererea mitro
poEtului Ardeaiu!ui. 

SMiullea Sinodului a fost dcalt
cum in ş~dinţa de Joi, prorogatâ. 
pâqă după. terminarea Jucrilrilor COIl
~'ituantei. ,:ârciumă, firea lui veseiă, şi rară. bunătate. 

" In1âmplarea a voit ca asasinul să 1 
~rills, după cum am anunţ:tt, chiar ~ 

- -- D. I. Robu, primarul ora
şului va pleca azi pentru· câteva 
zile, in afaceri oficiale, la Bu
cu reşti. Rad, responsabil: Launmţ,u luca. 
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CINEMATOGRAFE. l'liiller si lliaurer 
Boccacio, din viaţa şi amorurile lui, opereta Magazin cu "'a.rtieoie de ~ticlli, 

lui Souppe tn "Apollo", in 2, 3, 4- Decemvrie. porcehm şi v a!'IP , lămpi. Efep-
Dintre cei trei Iuceferi din veacul al XIV al tuim îl1cădrări de p o 1" t r e t. e, 
Itali .. i deşi JIU-i ct'll mai m~re, dar e cel mai cu-
noscut. Id~ile sublime ale lui Dante preocupil. pe Redescltb.ăîn casa J)enlt1 

filozofi, teologi ~i politiciani, amornrile pro!l1?de I Bulev. Be,,;ele Ferdiuand I. 15 
alo lui Pen'arca sau retras in saloanele familiIlor 1 ~~~~~~~~~~~!!~~!!!!~~~~; 
Dalte, istoriile picante ale lui Boccacio însă au 1 !'-'wnr,-t·._-* - -
pătruns in lumea lar~ă.. Din viaţ,a l(li ni-se pre- A • t - b • I 
zentă o mulţime de scene şi ridem şi ne iuvese- 1 SOSI . ~ar UlII c e 
]jm şi noi ca d,lnsul, când~i. a născocit ist.oriile! 
de multe ori ~treJlgăre~li_ ! I).-iiilii eolit".te 
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4 DpMmvl'ie 19'!t. --In atentiunea , 

cumpărătorilorde mobile -Mobile pelltru prânzilOr ~i dormit.or se pot 
cumplra ieftin in depozitUl de mobile Wiegen
feld, Amd, Str, EminescQ (Deak Ferene) Nr,4O -----In atenţiunea Doamnelor • ! )lagazill. rentrală de lemnfl Je foc, Calea Radnei ::fo. 4. 

Viaţa p(wisiani1, din misterele Parisului, piesă [vj,-a-yis de halta tt-enului elf'ctrici. Rogăm cu coman· I"ZI~KELY specialiAtinfri-
în 2 părţi, part ea l. in 5 acte, în llUnl.nia" , , în dele sii "c f~.că la biroul de mai sus. 54.6 zat ,:,i vop"itul pllrlliui pen-
2/ 3, 4 Decemnie. In Paris s'a aduuat toţi bo- .-.tJIIIiZ:;'A_- m' 'WI""W'~ tru Dam ti hlcr(lri de păr 
gătanii lumeÎ, ca să guste plăcerile rotillatA alo: ........................... : i SALON MANICUB. 

t,impurilor de azi, ca ;;ă, vâneze mai departe an' re , Vi zitat,i mŢu.gal'zinlul.ISS"' 111 FII 550 I·,i tPiCy"atrreU.aCUI- ""eţel-noroc şi femei, cânn C11 succes, când C11 dezastru. :., II 
Piesa aceasta est" una din cele mai senzationale 
descoperiri ale vieţij parisiellc. i 

şi-a părului 
Vopsirea ]J ă. r u lui cu 
TI ellnă franceză !;Ii persi 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA, 
•••••••••••••••••••••••• 

In 2, 3, 4 Decemvrie 

Vineri Sâmbl!.tl!. Duminc('ll 

Senzaţie sezonului. 

• ••••••••••••••••••••••• 
In 2, 3, ci Deeem vrie 

Vineri Sâmbătă Duminecli. 

Opere tii celebră a lui 
Souppe. 

In 2 părţi. Partea I. 

Boccacio 
(Dekamoron). 

Viaţa ~~ ~:~~~:le sale II 
In :olul principal al Lu· ~._ 

Clonne lea Lonkefiy. II -. 

Viaţa parisiană 

Misterele capitalei fran-
ceze în 5 acte. 

Prim actor: Uab)' 
D"slys. 

MIC A P U B LI CIT A TE. 
De vânzare "Maşină dp fotografiat U 13X 18 ma, 

.. ~~ (JO. s . .f~ • •• 

Complect asortat cu al'tlcole de sezon . ......................... . 
A- P"RF' -'C" - ... -

Levai şi Szigeti 

I Rel'lUDandă maga~inul bine şi abundant sortat cu 

i ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

- -

ană, Per~onal Ble~ serviciu 
~ prompt şi în scurt timp. i 

I Adalbert Sze" ke'y f~izerul Teatrului ~in!.rad I ~ titr'a,ia Roman111m No.2, 

.... - ~ _ - _ C"'> ....... 

~ Ân sosit cele mal noi ,i moderne I 
~ paltoane de toamnă,daiarnă, • 
~ haine bărbăte,tl ,1 pentru copil ~ 
~ Clasă separată de măsurat , 

• SZANTD si COMLOS ARAD," 
~ PIaţa ~ ;ram Iancu No. -~~. I 
, 381 Edificiul Teatrului . . _ _ _~S ---.... ~t 

rimea ~i~tem Glirz Klapp adjust.ată cu linte Gt)1"Z I 10677-1921. 
d i DagoJ', la lintea din dArăpt cu 3 casseLe uhle. Publicatinne. 

'l'ot acoj() de vâ.nzare o bieÎcltllă.. Strada Moisit 
Nicolltl 7, parter. 07U \. Noi, membri comisiunei l. de recen-

sământ general de pe lângă percepţia. 
De vânzare un cazan de aram! . p.enhu, fi~rt I Circ. 1. din judeţul Arad procedând con

răchiu, :luO iitrn. Adresa la Admmlstraţla :1~- ! form a.rt. 5 din legea asupra contribu-

_TU:I:U:i,==============:58:::::;O j ţiunilol' direct la opel'aţiunile privitoare la 
!'" I nomenclatura, clasarea şi stabilit'ea veni-I turilor medii jugar şi a valorilor proprie-

• 
taţilor funciare necJădite din comuna Arad· 
Gai am constatat ca lu acesta comuna. se 
gasesc categoriile de terenuri specificat~ 
in tabloul de mai jos, clasificate şi era· 
luate de noi, după cum să arată in drep· 
tul fiecămia. 

IOAN ROO 
lUAGA.ZIN cu 
ARTICOLE DE 
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ARAD Bulevardul Re
, 1181e Ferdinand 

1. No, 16 (fost Soros Beni-t.) 

I 1 c~::p~~:~.i. .~) __ " [~::.-v --i=. ~/-~ 8 : ~v L [===~':"-i== ~Vi:= i 

I o neclădit,tl vem- I valo-: vcm-: valo- i. vom-I ValO-1 Vl'nt- i Vlllo- 1. VOII1'j' valo- I vem- I valoarea 
Z tul ' area: tul i area i tu! i al'ea tul i area i tul area! tui i 

1 ' ; " .: I , , 

un aranjament complet de cinematograf in stare bună, 
un motor cu benzină - Dynamo 6 H P. reflector cu toate 

-
I Trestie 

accesoriie, loc de stat jos pentru 400 l'eriloal,e. Adresa: L t b'l' "1' 
IOAN ~EHCEU, primsecrEltar Nfid1ac, jud, Arad. 325 a SaI ll'ea categorII 01' s au avut tn 
........................... vedere cadastrul şi cOllstatările comisiunei 
- la faţa locului, luânduse şi avizul dele
<>0<>0000<>0000<><>00<>0 ,1 gatului technic ataşat pe lângă comisie_ 
(jumpăr ~ preţ nrca.t~ piele_ de jdier, I Pentru evaluare s'au avut tn vedere 

. , llq) n re, \ulpe Şi totfelul l pe productia la jugăl'. 

!:i~:~:e il. Schitel. ter '1 'Secretar: 

Piaţa Plevnei N o. 3. Drecill, m. p. 
Edificiul sinagng'if'.i colţ, piaţa Pe~t€'lni. 671 I 

Pre~edinte : 

(,Hava, m. p, 

ooooooooooooo~~ooo~ 

Se menţionează că categoriile de p~
mânt c1. VII. şi VIII. negăsinduse inferioare 
clasei VI. sau trecut în aceasta cla8~ pen
tru aceste schimhări se afişează liste no· 
minale de locuitor pe cari îi pl'ivesc . 

Delegat technic: 

O. BeJn, m. p, 

Membrii : 

Tafl'ov, m. p. 
Hantll, m. p. 

Percepţia oraşuhti. -»-..., .. #:!. , In o comUllR &>:,ez,af,\.. Ia 5 .. klm. d~Piir.ta:e dt-la Del'a.(JUd. Hunedoa.r. ~\ fi Jt~g, c~t .de vie Dorilorilnr se dau iuformaţilllli prin: 
g ~ ~".a" ilefare pe eoart .. de deal plalltat<. cu V1ţa nohlla de Vie, voJltoa"e, cn jântar~ă. Cn4e ClI pare S h k · e efi ~ it' ~# ~J' 'L. ltl.are, lJ ?amm'e, 2 od,h de baie, prânzitor sut~ran., de Vtlrti., .• 2 bunWirii, pivniţi mari C ~n SI O !ra 
, ~ , . ,~!r. '--' • p",ntru Vin, toate ~partamen~plo provaznte cy .11l~lIn~' d'3 gaz ~I 8pa,"lu~t: ln ~o.al.? carne- _ , • • • 

",al • __ Ui _x oRZ ,ea _"_'*"~. tP!e cuptoar? d? ţlgla. Afara de ace te, gr:1JdlUrI ,!Opl'U penrru t1',lsu1'1, edlhcll I'cono- C ' -~ '1' 1 t' 12! 
llllce, lOCU1Il1;C \,cnll'u s<crVllOrl. 1" apt0l'H'na parculUI Clrca 5 Jug. cat. pământ aralor lângă. .Mure~, se vfmd ClI pn~ convenabil. utla posta!ă 47. ;)/9. () 0011 . -
Brema-America T. Missler, United States Line. Norddeutscher Lloyd 
Birou pentru vâllzarea biletelor de călatorie cu vapoarele cele mai mari, comode şi cu mare iuţeală, intre Brema şi America, 

lliauritin Ilubinst,ein Arscl, P:!~it:l:i. str. DratiaulI ("r eitzel') 
Birou de transporturi internaţionale. ..... 
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