
13 Sp,ptf':mvrie 1921 

ISFORllIATIUNI. 

_ Un târg de mostre, va avea loc la Neapole, 
~ ziua de J 5 Septemvrie. 

Se aşteaptă concursul comercianţilor din Ro
!linia, Grecia. Bulgaria, etc. 

• 
_ Socialiştii ardeleni au decis să. se organi-

iltZe aparte de cei maghiari. 

f _ O telegramA l Ra~io( 'anuntă că Francesa 
~rluo, artistă de cinematograf, a m'urit. 
I • 

! _r In Octomvrie are Joc la Iaşi, Congresul 
neral al inginerilor. 

... 
Rusia, după câ.te Se anunţă, ar fi cerut si 

ia tratativele cu România. 
• 

_ Zilele acestea se va trata la Viena noua 
nvenţie româno-austriadL. 

... 
_ Invăţătorul gr. or. confesional I. Costa din 

hor şi·a sărbătorit zilele trecute 40 de ani de 
" tivitate şcolară. 

, _ Universitatea din Pesta a primit din fondul 
,hurai Rockefeler suma de 20 mii dallari. Suma 
: Îost dusă la Pesta de d. Gunn, profesor la uni· 
I ,itate, delegatul fundaţiunii, care împreună cu 

i profesori dela universitatea din Pesta şi cu 
Video, ,preşedintele acţiunii americane de aj uto-
e din ungaria, va impărţi acest ajutor. 

... 
- A sosit In capitalii. o delegaţiune belgianlL 
pusă din d·nii 1. Dubois consilier de Stat pen
Colonii ~j rectorul Academiei de Comerţ din 

, vers şi d. Paul U geux prof. la lJ n i ve rsi tat, ea 
I Îl Louvain ~i preşedintele comisiunei pentru re-
:,~erea fostului front belgian. ' 
II Oaspeţii belgie1li au fost primiţi de d. Trancu 
! ministrul )\'Iupcei. cu cari s'au intreţinut asupra 
'ngerii relaţu~lor economice belgo·româ.ne. 

• 
- La conferinţa internaţionali din Geneva se 

discuta unnă10erele : 
Măsuri de protecţie speciali pentru muncitorii 

icoli: a) invâţa.mântul technic agricol, b) locu
, i lucrătorilor agricoli, c) garanatarea drepturilor 

asociaţie ~i coaliţie şi d) protecţiunea tmpotriva 

cidentelor, boalei, invalidităţii ~i bătrâneţii: 

el desinfectarea lânei contaminată de cărbune; 

interzicerea Intrebuinţă.rii coruzei 111 picturi; 

repaosul duminic'al in industrie şi comerţ; 

:1 interzicerea tntrebuinţării oricil-rei persoane mai 

s .j ca 18 ani la munca industrială şi vizita me

re Iă obligatorie a copiilqr Intre buinţaţi pe bordul 

oarelor. 
... 

- Marele Stat Maior al armatei a hotărât ca 
zilele de 15, 16, 17 şi 18 Septemvrie si aibă 
pe terenul dintre localităţile Cincu-Mic şi 

r.cu-Mare (ţinutul Făgăraşului)' mari manerve 
'xle, la care vor lua parte efectivă, pe lângâ. 

01 11ăţile de infanterie, artilerie ~i cavalerie ~i tau
~. riip. şi aeronautic& (avioane şi baloane). 
1) Pregătirea teoretică. a acestor manerve a in-

. ut la 5 Septemvrie. 
La desfăşurarea pe teren vor asista ~i ataşa

militari străini. 
A. S. R. Principele Carol va lua de asemenea 

e !mpreună.- cu regimentul de vânMori de munte, 
că.rui comandant este. 

;, 

- Mulţumire. Rog pe toţi aceia, cari au luat 
rte la inmormântarea soţiei mele nebitate sau 
depus flori şi coroane pe sicriu şi au căutat sâ. 
lIJângaie in durerea noastrâ. nemărginită expri-

11,. 'ad condoleantă, să primească pe această cale 
ul'ţumirile noastre. Arad 13 Septemvrie 1921. 
w- heorghe Stefu ti familia. .' 

GAZETA ARADUIJUI 

Ministerul de justitie a trimis autoritătilor 
din teritoriile alipite urmatoarea circularl. 

• Toţi cei cari până înlprezent erau ceţă.ţf>.ni 
unguri sau austriaci şi sunt nă.<;cuţi în teritorii le 
alipite, sau se trag din pă.rinţi cu domiciliul per
manent aci, posedând ~i dreptul de liberă petre
cere, sunt recunoscuţi de stat, firii. alte formalităţi, 
ca cetăţeni români ~i chiar in cazul când numitul 
nu este domiciliat In ţinuturile alipi te: 

Statul român recunoaşte ca ceăţ.eni români ~i 
pe acei cari în momentul intrării în vigoare a tra· 
tatului de pace aveau aci domiciliul permanent ~i 
erau mai tnainte cetăţeni unguri sau austriaci, 
fără & lua in seamii. dacă. numiţii s'au născut 
acolo sau au fost admişi cu domiciliul acolo. 

In acest al doilea caz, circulara mai aminteşte 
o excepţiune şi anume: nu se vor recunoaşte ca 
cetllţeni români acele persoane domiciliate acolo, 
care îşi exprimă intenţiunea deschisă că doresc să 
rămână. ~i mai departe cetăţeni unguri sau 
austriacÎ. . 

Conform circulărei, decleraţiunea. bărbatului 
sau a capului familiei obligă ŞI pe soţia şi pe 
copiii minori sub 18 ani.« 

• 
- Azi Marţi urmează a se prezenta la biu, 

roul populaţiei locuitorii din: 
Circ. 1. străzile: Nicolae Gligorescu, Mircea 

Stanescu, str. Vântului, str. 1 Decemvrie, str. Dim. 
Bolintineanu, Calea Radnei. 

Circ. II : Piaţa Plevnei ~i str. Soarelui. 
Circ. III: Str. Pionerilor. 
Circ. IV: Str. Miron Costin. 

* 
- Termenul de inscriere la şcoala de uceniCI 

a Statului dill Sibiu se prelungeşte pâ.nă în 15 
Septemvrie a. c. când se vor începe şi pre
legerile. 

- In ziua din 20 c. d. profesor N, Iorga va 
pleca la Paris. La intoarcerea in ţall dsa se va 
opri la Lyon unde va ţine o conferinţă, răspun· 
zând dlui Herriot, primarul oraşului Lyoo, care a 
conferenţiat la Bucureşti. Dela Lyon d. N. Iorga 
va merge la Veneţia. 

-:- Vaporul_ 
faţa Cetăţii-Albe 
bordul căruia au 
asupra navigaţiei 

* 
de ,pasageri aflat pe Nistru în 
şi vaporul cU craina Ro,ie l • pe 
avut loc discuţiile ruso-romane 

Nistrului, au plecat la Odessa. 

• 
~ Supt auspiciile societăţii franceze (Vie 

universitaire» s'a constituit un comitet cu organi

zarea unei biblioteci circulante, rezervată profeso

rilor universitari şi studenţilor din Italia, Româ

nia, Polonia, Ceho-Slovacia şi Iu~o-Slavia. Această 

bibliotecă ambulantă conţine toate lucrarile ştiinţi

fice cele mai recente, necesare universitarilor ,i 
care vor fi. trimise gratuit tuturor universităţilor 

din România, ca şi universităţilor din celelalte ţări 

menţionate mai sus, sub formă de împrumut. 

• 
La Cernăuţi a fost convocat. pentru săptll.mAna 

'Ziitoare primul congres al germanilor din intreaga 
ţarA. 

Vor lua parte la a.cest congres toate nu~nţele 
gerI1!ane din ţară: saşi, şvabi, austriaci şI ger
mam .. 

* 
Consiliul de miniştrii a autoriza!·· pe mi

nistrul de rlzboi sii. rechiziţioneze 50 procente din 
traversele din stejar şi 40 procente din cele de 
fag aflate la depozitele din ţară. Preţul de rechi
ziţii va fi minimumul oferit cu acazia ultimelor 
licitatii Se va putea rechiziţiona de asemenea 
materialul necesar pentru aşezarea traverseior. 

• 
- In noaptea de DumineclL spre Luni illdi

vidiul Aurel Mark, curier la cercul de recrutare 
din localitate a atacat pe tatăl său, la domicilul 

. dis str. Zimandului, cu baioneta, rămindul grav 
in partea stângă a pieptului, la ~)chi şi la mâni, 
Fiul agresor s'a refugiat apoi fira ai se putea da 
de urmă. Batrinul Mark a fost transportat la spi
talul judeţean. 

3 

- Comisiunea centrali\. pentru reglementarea 
cumpărării şi vânzării cerealelor din ministerul de 
interne, a luat următoarea dispoziţ.iune pe care a 
comunicat-o comisiunilor judeţene: 

Tot,i comercianţii cari au contracte cu date 
certe, trebue să. le prezinte la comisiunile judeţene 
pânl la 20 Septemvrie, spre a justifica cumpă
rMurile de cerl'\ale fa.cute inainte de 17 August. 

Cererile tardive DU vor fi luate în consi
deraţie. 

• 
Toate cecurile de bani predate priu po~tă 

in timpul revoluţiei, se vor achita in timpul cel mai 
scurt cu 1 : 2. 

• 
- La 25 Septemvrie se va ţine la Paris un 

congres internaţional al artelor. 
Din partea Româ.niei va fi delegat la acest 

congres d. Profesor N. Iorga. D-sa va părăsi ţara 
la 15 Septemvrie, ducându-se mai întâ.iu la Milano, 
unde va participa la deschiderea unei şcoli univer· 
sitare româ.no~italiene, dupa. care va pleca la Paris, 
unde de asemenea se va deschide o asemenea 
~coala. universitară franco·română.. Se ~tie ci in· 
tiinţarea aceStOr ~coli a fost votatii. in sesiunea 
trecutii. a parlameutului român. 

* 
- Mâine, Miercuri, va fi la Teatrul orll!i!e

nesc premiera operetei Offenbach de Eugen Fa
rago, muzica, compusă de Zsiga N ador, din cele 
mai, ilustre lucrări a compozitorului Offenbach. 
AceastA piesă e una dintre operetele de valoare 
scrise in deceniul din urmi şi a fost luată in re· 
pertoriul tutumr teatrelor din streinătate. Teatrul 
orlşenesc face pregltiri de două să.ptămâni pentru 
reprezentarea acestei piese, sub conducerea d·nilor 
Desideriu 1 akabffy, director d.: scenă ~i Pavel Gel
Iert, dirigentul orchestrei. 

Rol ni titular a fost distribuit e-lui R. Inke, 
iar celelalte roluri principale le au M. Horvâtht 

M. Halmos, L. Szego, Emwa Gomari, Irina Gajd
zsinsy, Sebeslyen. Kallos, Iuliu SzabO, Darvas, 
Faludy, Lddislay, Selmeczy. Tompos şi Acs. 

Bilete se pot cumpăra pentru toate reprezen
taţiile ,Offenbach. dimineaţa orele 9-12 şi dupi 
masă 3-5 la cassieria Teatrului. 

Aci, seara, se va reprezenta ,Mizerabilii t, 
cate se prevede a avea un mare succes. 

• 
Azi dupa. masă la orele 4 va ţine şedinţă. 

consiliul administrativ al ora,ului •. 

~ 'J Red. responsabil: Laurenţiu Luca. 

CINEMATOGRAFE. 
"Răzbunare indiană" aventurele unei ziariste 

1n capitalele Europei în Apollo în 5 acte. Ziari!i!tii 
sunt oamenii cei mai curi, şi, grandomani cleveti· 
tori, fărl să-i iubească cineva sunt binevăzuţi tn 
toate locurile. O expediţie, a unei zlanste prin 
lume ni se oferă aici cu toate peripeţiile ei illchi
puile posibile şi imposibile, plină de haz şi sen
zaţie . 

Se va reprezenta Marţi, Miercuri ,i Joi. · , 
Castelul Misterios tragedie în 5 acte în lUra

niac sărmanul Pavel ajunge de secretar la urt 
conte, care stă ca prizo1lier Într'un castel. Cauza. 
e că el a căutat să afle elidorul vieţei. II ană, 
dar are nevoie de jerofe, Era să fie însuii'i Pavel, 
pe care îl iubeşte contesa. Când aceasta aude de 
soartea lui Pavel se sinucide prin ce Pavel scapă • 
Contele dând de normele soţiei sale se sinucide 
şi eL Aşa scapii. Pavel de ursita lui şi trăieşte fe
ricit cu aleasa lui. 

Ruleadi. Marţi, Miercuri şi Joi. 

.aL • 
WEISZşi ~ BENJAMIN 
Mare depozit de articole ţesute ~i tricotaj 
Bulevardul Regina :JIaria nr. 22 

F z .... 

aci, sfori, ponevi, f9i de vânzare 
" 

u preţuri avantagioase la ~ FRATII HACKER Arad. Birou: Str.~Muresului 1. 
) 

,', 

f 
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-!--------------------------------~~~~~~~~----------------------~~-------~ 
Teatrul APOLLO ... ". Teatrul URANIA. 

•••••••••••••••••••••••• 
In 10. 11, 12 Septemvrie 
Sâmbătă, Dl1millecă, Luni 

Senzaţie Pathe! 

•••••••••••••••••••••••• 
In 10, Il, 12 Septemvrie 

SâmblVlI., Duminecă, Luni 

Senzaţie Pathe! 

Lady Leve Sinucidere morali 
film sportiv interesant în . . • 

;) act'J. rJi'.-,. dram! socială In {j acte. 

MICA PUBLICITATE. 
';:-t.Se caută un piano, pllitindu-s8 chirie lunară. 

Teolog în li.berul după. masă. instruez elevi. 
Adre,.a C. Co~ma "Seminar". 302 

Care doamnă sau domnişoară. mteligentă ar fi 
dispusă. a. da in schimb de leeţiUI~i germliDe, lec· 
ţiuni român~'~d? Adreaa la redacţia. 

Cu ocazia c!\lă.toriei mele la 1'imişoitrll. am per
dut (paşaportul No. 82234) (Dosar 2742) eliberat, 
pa numele meu. Rog pe acele .care 1·0. a!lat s.ă 
binevoiască. a-l aduce la locumţa m~a Slimllli 
Roth piaţa Pt?şt~lui (Halter) nrnl 7, Obttsell.la ii 
va ti ro:'compensat,ă. . - .. . 
~ Pentru orice cumpărări ~ 

~ 
!';i vânzlrÎ de hoteluri, restaurante, oafenele, ~ 
j)l'it \/!Llie ':li imobile (case) doritor~~ sunt ru
g:\ti a se adresa la agentul dO! miJloCIre 

~ ~~~~n~cU~:~~i provincie. 276' 
~ Adresa: Cafeneaua. -Cornul Vimli.torului.. , 

• •• • 
In atentiunea 197 , 

cumpărătoriior de mobile 
Mobile pentru prânzitor şi dormitor'" se pot 
cum pira ieftin în depozitul de mobile Wlegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak 1ferenc) Nr.4O 

România Subprefectul judeţului Araa. 

No. 10115 -921. 10 Sept. 1921. 

Publicatiune. , 
Subpret"ectura judeţului Arad, doreşte 

a pregati 23 de uniforme de iarna pentru 
ordonanţele judeţului Arad dela Subpre
fectura sedria orfallala şi prim preturi. , . 
Uniformele constau din bluză, vesta ŞI 
pantaloni şi afara de aceea pentru trei 
mantua şi şapca. Modelele dupa cari sunt 
a se pregati costumele sunt acelea pe cari 
le au de prezent oamenii de serviciu a 
subprefecturei jud. Arad. 

Acei croitori, cari doresc a se angaja 
la pregatirea amintitelor uniforme se invita 
ca pâna In 27 Septemvrie a. c. sa-şi 
inainteze ofertele Inchise tn plic personal 
la Primnotal'ul jud. Arad, prezentând in 
ofert şi must!'ă de stofa.· 

p. Subprefect: 
Boneu. 

()BIPIE! VHIPIE! 

CHIPlE STUDENŢEŞTI 
pentrll elevii .:;coalelor superioare, confec
ţionate din ll1&terial de calitatea primii. 

•••• bucata Iei 43-80 .... 
L'hipie militare Rau pentru civili institute 273 
de învăţământ, funcţionari la Calea Feratll., 
in mare asortiment. Confecţionez haina de 
modă pentru bttrbaţ,j ~i pardesie pentru 
preţuri avantajoa;,o. Dlor îuvăt<l.tor \ii func: 
ţionari de stat acord o redul'ere la preţlnl 
de 10 la sută. Rog binevvitorul sprijin: 

Gheorghe Marlţa croitor ARAD, str. Brancovlclu 1 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

No. 1273/I -921. 

Publicatiune. , 
La serviciul de poduri şi şosele Arad 

se va ţinea în 26 Septemvl'ie a. c. la 
orele 10 a. lll. licitaţie publica pentru 
darea tn intreprindere a vapsirei a podul
pilor nrul 1 şi nr. 5 pe soseaua naţionali\. 
Oradea-Mare-Timişoara cu suma de lei 
2,j424 respective de lei 22140 Proectul 
şi condiţiunile de licitaţie se pot vedea in 
orele oficioase la serviciul subsemnat. 

Serviciul de Poduri si Sosele 
Arad. ' , 

Serviciul de Poduri şi Sosele Arad. , , 

No. 1520/11-921. 

Publicatiune. , 
La ser'viciului de poduri şi şosele 

AI'ad se va ţinea In 26 Septemvrie 1921 
a. m. la orele 10 licitaţie publică pentru 
darea tn intreprindere a reconstruirei po~ 
dului nrul 50 pe şoseaua judeţului Şobor
şin-Zam cu suma de 52814 lei 20 bani. 
Proectul şi condiţiunile de licitaţie se pot 
vedea In orele oficioase la Serviciul sub
semnat. 

Serviciul de Poduri ~I Şosele 
Arad. 

Primăria oraşului cu drept de municipiu Arad. 

No. 6380-1921 pm. 

Publieatiune. , 

In urma ordinului Inspectoratului Ge
neral sanitar din Cluj, No. 20116-1921 
se aduce la cunoştinţă generala şi pentru 
orientarea publicului, ca deschiderea tu
turor şcolilor s'a amânat pe ziua de 1. 
Octomvrie a. c. 

Arad, la 9 Septemvne 192]. 

Dr. Robu, 
primar. 

I Modele originale vieneze 
ai mare asoMiment au sosit 

la Depozitul fabricei de pălării I 
285 str. Meţlanu (palatul Hunyad:) 

România Subprefectul judeţului Arad. 

No. 10115~-921. 10 Sept. 1921. 

Publieatiune. , 
Subprefectura jud. Arad, doreşte a 

pregati 23 parechi de ghete necesare 
oamenilor de serviciu a jud. Arad dela 
subprefectură, sedria ol't'anală şi primpre
turi, pro anul 1921-1922. Modelul ghete
lor este cel pe cari le au primit oamenii 
de serviciu in anul bug'etar 1920-1921. 
şi sunt a se pregati din piele de vitet 

Acei pantofari cari doresc a se angaja 
la pregatirea amintitelor ghete se invită 
ca pâna In 27 Septemvrie a. c. sCt-şi 
tnainteze ofertele închise în plic, personal 
Primnotarului judeţului Arad, prezenta.nd 
în ofert şi mustră de piele. • 

p. Subprefect: 

Boneu. 

Ineunostiint8re. I 
" I '. ., fu 

Aduc la. cUllo:;;tmţa atM cunoscuţllor lI4 i \ 

cât şi Ono puhlic că am preluat localul. 
pravalie fost a dlui Pilltea. şi SitU!\t,r' 
strada Eminescu nrul 4, deschizând I i 
magazin cu aJ·ticole de. mod~ şi marun·. 
ŞUl'i. Rog bmevOltorul SPl'ijif 

PETI1U .JANKE t 

Primăria orasului cu drept de municipiu Arai ' , 

No. 6123-1921. pm. 

. Publicaţinne. 

In conformit!:l.t,e· cu ordinul subsecretariat 
de stat dspe lângiL Ministerul Internelor 
5151-1921 se aduce la Cllno~tinţă. generala, 
după cnm se ~t.ie s'au trecut asupra Miui~te, 
de InterDe (Direcţiunea Admiuistraţiei tl'eril 
lor Aii pite şi TI niflCărei Administrar,i ve) lucr 
administrative ale judeţelor Timi~-Torouta:. 
Oaraş-Severin in cunml lunei Septemvrie 19:\' 
ale judeţelor Arad, Sibiu, Făgă.ra~ şi Bra~o; 
cursul lunei Aprilie 1~21. 

Cn incepere din Aprilie 1~20, data desi 
ţârei Consiliului Dirigent, aceste lucrări se 
cutau de Secretariatul Gen+'ral de Interne 
Cluj in numele şi pe ba.a delegaţiuuei Min 
rului Internelor. 

Legile ungare menţinute în vigoare nu cu 
o instanţă. interme-diarâ. între Minister ~l au 
tăţile locale. . , 

In Juna. AprHie 1920 s'au InfiInţa.t 
tariatele Gene-rale cărora s'au delegat part~ 
atribuţiunile Ministerelor numai io crediD~ 
interesele locuitorilor vor avea o mai buuă ~l 
grabnică re8olvire. La aceea epocă. direcţI 
cenr.rale a.le \f:ini8terelor nU erau destul de 
pll.rBte pentru a asuma. aceste lucrări, iar dîh 
tăţile de transport po~tll.l provocan lUari intâ 
Acpste donll sunt moti \lele pentru care S'&U 

fiinţat Secretariatele Geuerale, autoritlţi t 
rare menite să. fie lichidata pe mă.llură ce I 
riie se puteau transpune altor organizl\ţii 
trale sau locale. 

Ministerul de Interne a orgl\nizat mai 
Direcţiunea Administraţiei teritoriilor alipite 
urma Subsecretariatul de Stat, că.ruia 8'11. I 
dinţa.t lucră.nle adminil'ltrative ,i politiell~ 
teritoriilor alipite. 

]'atA de dificultăţile de transport s II.U 1 

Subilecretariatului de Htac lucrările judeţelor 
sunt legate de .Bucureşti prin mijloace de I 

port mai bnne decâ.t Cluj. 
Din cele ce preced rezulti.: 
1. In A prihe 1~2U. Ia desfiio~a.r~a CODSÎ 

Dirigent, toaLe lucră.rile au trecut sub autol' 
Ministerială astorfel cum prevă.d legile ro 
menţinute în vigoare. 

2. Secretariatele Generale din Cluj, 8n~ 
temporare, au fost Infiinţate numa.i pentrud 
acest moment au fo~t considerate ca. un iii 
mai pr"ctia de Admîni!itraţie. 

O. Secretariatele Generale nu a.u an 
compet.inţă. pro'prie cu numlli aceia. oe li-ss 
gat, Judeţelor. 

4. Trecerea lucrărilor menţionate di!1C 
Ministerul de Interne coustitue o modifical'l 
metodă. de lucru nu o soliimb8re de fond, 

Profităm de aceasti ocaziune pen\ll 
, aminţi că la. Ministerul de Interne se aplil 

totul legile maghiare menţinute in vigoll 
modificările ce li·s'au adus !J. Consiliul Din 
sau prins legi ult,erioare şi că a'a depus pro 
de lege pentru organizarea Administraţiei J 

astfel că. cOlHltitue un exemplu nediscutabil 
se dOl'e~te o unificare grăbiti sau făcută. pt 
de dispoziţiuni Ministeriale. 

Arad. la. 6 Septemvrie 1921. 
Dr. Rt 

pri!lll .. 
CROITO RIE engleză ,i franCI 

de dame, 

I. ~OL:M::UII 
Strada Bariţiu Nr. 29. 

Se primele in angajament muncitori. .. 
l"ipografie L. Rethy '1 FIU) Arad, Bulev~ Regtna Maria No. 7 .. 




