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Rezultatele acţi unei 
liberale. 

:I~ In ultimele zile ~!'! pe-trecut in viaţa politică 
IliTei, din punct de vedere financiar, Uil fapt ca
rlcteristic ~i de o deo~ebită. importantă, deoare 

, ct din examinarea atentă a modu~ui cum s'a pro~ 

n& ~JS faptul se pot trage Invăţăminte ~~ concluzii 
, !ruficatoare relativ la popularitatea ~i prestigiul 

partid p0litic. ce prins de frigurile puterei 
de dorinţa grabllicei procopseii D. partizanilor, 

prin toate mijloacele s11 pue mâna pe frânele 

lri. Partidul Iiberal~ căci numai de el e vorba, 
'Jgrozit de indiferenţa ce i.o arată naţiunea, a 
i:lgajat În ultimele săptămâni o acţiune dispera.tă 

te b vederea venirei la putere, fie chiar sub . forma 
~! nei colaboJări, tn care se inţelege> că liberalii ar 

, I trebuit s~ a.ibă. superioritatea de coltducere '1 
~ aceea a ori răror directi ve. 

S'a l'i\rut li!:l"ralilor că această dorinţă ue 
\enire la putere, ar putea fi ,reaiizată ŞI mai re
f-ede încă, dacă. ea ar fi făcută cunoscuti streinii-
:4ţeL' J. 

Al'tfel se explicA u1tima acliviiate politici a 
:;bmlilor, înăuntru şi în afară de graniţe, di'tll

,li·se ca motiv principal al luptei .intreprinse, ne
luia de a' se I'emedi;l. de către liberali, situaţia 
:oastră vah~tarâ.. 

Atunci ~'a produs faptul de care· vorbeam la 
:icrputul articolului, şi ~nume că leul' nostru, a 
:ăruia valoare era de un timp staţionară, a scătut 

It o datti. in proporţii neâncl!ipuite ~i aceasta toc
mai în momentul când liberalii, inştiinţ,aseră.' Eu .. 

'iopa1 de dorinţa lor de el pune mâna pe 
f,tere. 

Ori cine poate vedea deci foarte limpede eli. 
%eralii prin actiunea lor nesocotită. şi prin lipsa 
~r de credit în streiHstate, au fă.cut să. ia propor
tii falltastice! un rău pe care ei voiau, din contră 

ii-l remedÎeze. 
Un raţionament cât de' uşor, va duce la a

(~aslă corrc!uzie logică.a noastră. " 

Afirmăm: scăderea fantastică. a leului, pe pie. 
, ;,le streine, din ultimele zile, a fost provocati de 

',!tiinţarea trimisă. omeuirei că liberalii voft'siL vie 
, la putere. Lipsa de autoritate şi de credit a orga-
If lizaţiei liberale' si amintirile triste lăsate de ul

hllia guveruare~u acesteia a produs atunci temeri 
rU :!gitimc; în !'ltreillătate pentru interesele ~i fina~ 

'~je româae ~i a. făcut să. scad ii. leul într'un mod 
Vertiginos. 

~ Trebue să constată-ro întâ.i de ,toale că situaţia 
I ia ţară e foarte satisfilcl\toare; ordinea şi lini~tea 

. tl I1,lnt depline, graniţele tăre! sutit asigurate, naţiu
,~a lucreazl înţelepţeşte şi armonie la marea operă 

a rcfa~erei; iar guvernul 
care legile· votate de 
popor. 

actual, pune In apli· 
parlament şi dorite de 

Nimic dar de naturi să aducit O scădere ful~ 
gerirtoare a leului. 

Cauza 8că.'dereÎj deci, trebue că.utată 1[1 alti 
parte şi ea DU poate fi glsiti de cAt in ameninţă

rile liberale, de a lua puterea, căci trebue si se 
re'cunoasdl ""incer că acesta este ultimul fapt po
litic petrecut [In ţari .~i comunicat .. streiJlă~ 
tăţei. 

Faptul fiind acesţc1 să judecăm urmă.-

riIe 'lui. 
DacII. liberalii ar fi avut in ţară şi în streină

tate, credit, trecere, autoritate; dacă liberalii ar fi 
inspirat incredere; dacă ei s'ar bucura de sim. 
palii şi dac.ă ar fi existat convingerea că. liberalii 
sunt capabili si facă operă de gu vern[~mânt, atunci 
dorinţa lot de a veni la putere. ar fi trebuit, tn 
mod logic să fie urmata de o 1Iidîcart" imediatit a valu
tei ~i valuarei tculuipe pieţele s!reine; autoritatea şi, 
prestigiul iiberal ar fi trebuit, la răspitndirea ştirei 

cl"t,liberalii vin la putere,. ar fi trebuit spur.em să 
. pwv0ace O cO.l1solidare a fitlanţe!ol" naţionale şi O 

sporire a creditului tărei. In loc de aceasta insă, 
leul a sd\zut enorm, Imediat ce s'a auzit de ve
nirea la putere a liberarilor, şi 3.cea~ta pentru că 
alitt ţara cât şj :treinătatea, s'au gândit cu jale, 
că o dată cu li bera iii vor ~reveni şi timpurile de 
dureroasă amintire. vremurile.de dezastru ,i 'epo
cill' de nenorociri, tot cortejul jalnic al samavol
niciitor ce caracterizează concepţia politică liberală., 

'.I\J.ra ~I streinlUatea şi-au amintit atunci, de 
guvernarea prin decrete legi; azi desfiinţate de ac-
tualul guvern; ţara ~i streililtatea au vizut re
ântronâudu-se in ţară. jaful, ~btţzul ~i desordinea, 
au văzut reiincepând fratricida luptă socială; au 
văzut libertăţile suprimate, cinstea şi demnitatea 
inăbuşite şi în locul lor~ ridicâl1du-se mireţc~ 

violenta, ruşint'a, teroarea ~i arbitrarul bunului plac. 
, In mintea tutulor a revenit atuncea. activita-

tea liberală. dezastruoasă, cu nefericita pregă.tire a 
razboiului, cu politica de dominaţie a câtorva, în 
afara din lege şi dreptate, a revenit ţ,I firle, un 
intreg tr~cut de teroare şi de groazi1, uitat de mult 
şi înlocuit eu epoca prosperi actuaH~,epocă, de 
muncă, de dreptate ~i refacere. 

Aceasta este _explicaţia scăderei fantastice a 

leuluit. şi da~ll~ liberalii vor continua să. anunţe~ ~cA 
doresC"' să vie la putere, vor face fllri. si vrea o 
crimil. oribilă, crima fiului care î~i ucide sing~r 
pe mama. sa ~i dă· incon~tient lovituri mortale, 

. patriei noastre scumpe. 
,Să. fie oare toti liberalii atâta ~e răi ~i de. 

Descoperirea atentatorilor 
Senat. 

de la 

Cu toate cercetii-rile făcute, atentatorii de 
la Senat nu au putut fi descoperi,i multi vreme de 
dtre autorituţi. 

Incetul cu Incetul au iesit însă ta lumină. lu
cruri fi fapte de naturâ. si ~larifice ., această, che
sţiune Încurcată ~i să puie în evidenţă probe .şi 
indicii graţie cărora se putea spera să se ajungă. 
la desc<lperirea crimillalilor. Astfel s'a putut afla 
că aceia cari comiseseră atentatul de la Senat se 
găseau în strânse legături Cu elementele teroriste 
din ţa.ră şi care· la rÎinuul lor aveau relaţii cu bol-

"evicii dia Rusia. , 

In fine un fapt petrecut în cursul lunii trecute 
a avut darul să facă. lumină ·în chestiunea asasini
lor de la Senat. 

, Cu câteva luni tn urmă, fusese arestată f~
meia Maria Simoiu, o comunistă. cunoscută prin 
agit1ţiile ei. J)inde~luşirite ce au fost d:tte de 
această femeie s·~ ajuns la concluzia că. un individ 
pe care Maria Simoiu cred::a că~I cheamă Stejaru, 
nu ela i[l realitat~ de cât periculostll comunist Max 
Guldsti!iu. ' 

Lupu Golc1stelll fratele lui Max fiiud arestat de\ 
poliţie a 'fă.cut mă.rturisiri reculloscitnd cil Ma Gold
stein săvârşise atentatul" a\'~înd numeroşi complici 
intre Care şi pe S:lui Osias student la facultatea. 
de drept ~ Leon Lichtb.lan dectro(echnici~n. 

Aceştia din urmă au fost irnedlat arestaţi. Saul 
Osia,> a dedarat că bombele au fost procurato de 
Lupn Goldstein prin indivizii Olte&nu, 'l\lţândei şi 
George Parvulescu care le luaseră. dela Alecu COil'
stantinescu, a.ctu·almente refugiat în Rusia. Osias il 

adăogat că bombele au foe.st lucrate in casa pă.rin
ţilor săi din strada Stelea. 

Cu privire la atentat ,,'au stabilit următoarele: 

, [n seara de 7 Decemvrie Goldstein Marx 
Lichtblau, Osias şi Popi Lichtblau au pătruns în 
interiorul universitaţii prin l]lşa de din dos de 
lângă ascensor, In urmă. au pătruns in incii.perile 
Senatului deschh'i\nd u,ile cu un paspartou, Bombele 
au fost a~ezate intr'o cutiet foapoia perdelil,' ce 
acopere Tronul. 

La orele 3 dimineaţa Go!dstein. Max a po
trivit 'ceasul adaplat labomb~ astfel în câ.t bom-, 
bele să. poată să faci, explozie în timpul ~
dinţei. 

DUj:'ă cum se ştie bombele au exploadat la 
ora d9rită de atentatori. 'Bombele erau preparate 
din două obuze germane, prevB1.ute cu un, cea
sornic şi cu mecanismul ce trebuia si determine 
fu ilcţionarea expl azi bi lu l ui. 

In urma atentatului GohţsteÎIl a plecat iri 
Rusia, Lichtblau a preoatîn rlftreinătate, iar Msias 
a rămas in ţarA. . 

Inconştienţi f Să. nu vadă. ei dezastrul pe care îl 
pregăte~te naţiunei pretenţia lor de a pune mâna 
pe putere, în contra voinţei naţiunei şi îQ contra 
streinltă ţei, iogrozită. de furoarea· liberală? laUf" ~ 
aceea ce va trebui ca si vedem. ' I 

Cercetlrile au stabilit că. Ia atenta1 au mai 
parttcipat următorii: Moscovici, fratele fostului de': 
putat Moscovici, 1. Sternberg, Taaenko, Buvnov
sky, Se'revrier Jutleta Holtmau, Petre Ulariat, N. 
Negoiţ.ă. Gelbert ~i alţd. Cereetă.rile continui • 
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"Situatia sanitară a orasului Arad , . 
în lulU\ OctoJllvrie. 

Conform tabloului Întocmit de serviciul Sa
nitar al oraşului in luna Octomvrie s'au anunţat, 
pe teritorul oraşului A rad 115 naşteri ~ii şi 4 
născuti morţi. S'au anunţat eri 12 avoptun. Ca
zuri de moarte s'au anunţ.at ,94; populaţia arată 
deci un spor de 21. Dintre cei nitscuţ,i: 4i băieţi 
legitimi şi 7 neligitimi; 52 fete legitime ~i 9 ne
legitime. Căsă.torji s'au Incheiat - În luna Octom
vrie 74. 

In spi tatul judeţean au fost ingrijiti bolnavi: 
în total 605: 280 rQrnaş! din luna anterioari"l, iar 
325 primiţi în cursul lunei, Diiltre aceştia au pă
răsit spitalul 298. iar 27 au murit astfel au ră
mas la sfiirsitul lunei în' îngrijirea. spitalului 280 
bolnavi. ' ::' 

In spitalul de copii au fost îngrijiti; bolnaVI 
ră.maşi din luna anterioară 135, iar 144 pnmiit 
în cursul' IUliei adecă în total 279 bolnavi. Dintre 
ac('ştÎa au parăsit spitalul 129, iar 15 au murit, 
a~trel că la sfâ.r~itul lunei. au. rămas . tn Ingrijire 
13 5 bolnavi. 

In i11SIitutui obstretic şi de moaşe au fost 
"îngrijite bolnave rămase ·dio luna anterioarA 28 
şi 41 primite în cursul lunei. Au părăsit, institutul 
40 aS1fei cţ:i. Ia sfârşitul lunei. au rli.mas În ingri
jire 29. 

In asilul de copii al statului au fo .. t găzduiţi 
2368 copii din luna .al~leri~ară, .. iar in ... cun.ul lunei 
au mai fost acceptaţl In lIlgrlJlre 22..,. Au fost 
sC(lşi din asi! 216 astfel că la sfârşit asilul a găz
duit 2375 copii.. 

Boale contagioase au fost anunţate în luna 
Octomvrie: febrâ. titoidâ. J 2, difterie 4, scarlatină 
68, para1izii. infantilă 2,erisipel 1, t,rahomă 1, mor-
bili 1. . 

Stabilimentul de de!linfectare a desinfectat în 
luna Octomvrie 27 locuinţe (116 camere); a dapa
rasitat 202 indivizi, iar serv ieiul de salvare a dat 
ajutor ÎlI 31 cazuri. 

In urma dj.spoziţiunilorluate pentru impede
carea ·Iăţirei boalelor contagioase s~ făcut zilnic 
desinfeoctarea. vagoanelor dela C. F. R., SocIe
tatea Arad-cenă.dalle ~i trenul electric dela 
Podgorii. 

Chestiuni scolare. , 
Convocare În vederea conferinţei AsociaţieÎ 

J·udetene a Învătătorilor- -
1 , 

Conferiflţa. de toamnă a deşpitrţământului îllv. 
al Asuciaţiei judeţelle - din plasa 1;)rria se 

va tinea la 21 Noemvrie c. 1921 in comuna Sttlltana 
În localul şcoalei medii (civile) la care intrulllre 
se convoacă. ~i se îndatorează a participa toti d. 

_ învăţit.tori, - membrii ai acestui raion cul
. tura!. 

IilVităm cu dragoste frăţească la aceasta C:)I\

ferinţă pe toţi binevoitori şcoalei române. 

P RO G RAM: 

1. La 9 ore 
Sfâ.nt. 

dimineaţa 

2, Cuvânt de deschid~re. 

Chemarea 

3 Ură.ri de bună. sosire oaspeţ.ilor. 

Duhului 

, 4. Prelegere practică. din Limba romÎlIlă, tra
tată de d. înv.,Ae stat Gligoriu Ardelean cu 
elevii săi. . 

5. Reflexiuni asupra prelegerii. 
.. 6. Constatarea prezenţilor. 

7. Raportul casierului. 
8. Raportul controlorului. 
9. Executarea concluziilor biuroului' general 

relativ~ la elaborarea următoarelN subiecte din 
sfera pedagoRiei :. a) Insemnătatea pedagogică a 
jocurilor. b) Pedagogia şi politica. c) O .Iecţie 
practic' din mecanica Corpurilor solide şi d) 2 
lecţii practice din Flora şi fauna României 
Mari. 

10. Eventuale propuneri (se prezintă îa scns 
comisiei înainte de .şedinţă). . 

II. Fixarea locului pentru întrunirea de pri
măvară, 

12. Illchidereâ şedinţei. 
NB. Cine dore~le a lua 

in ună« negre~it să se înscrie 
rectorul institu:ului. Fără vin 
12-13 Lei. 

Pâncota, 1921. 

parte la .masa co
Iad. Mihai Pleş, di .. 
pr{tnzul va costa cea 

Ioan Cri;:iallu)
preşedinte. 

1'eoctot' Chel'eclleallu, 
secretar. 

, Crachul "Băncei. Naţiunii". 
Sinuciderea lui Ghica Comăneşii. - Arestarea 

directorllor Băncel 1 Stoiarl şi Crăciun. 

Nereguleie dela Banca Natiunii făceau să s~ 
prevadă că În curând aveau să se producă. lucrUri 
senzationale. 

l~ adevăr ac!'stea nu au înturziat s[t aibă loc 
de oarece Ma..ţi s'a răspândit fulgerător în capitală. 
vestea sinuciderei lui Ghica Comii,neşti, administra· 
torul delegat al Băncii Naţiunii. Sinuciderea lui 
Ghica Comănt'şti, era foarte natural să fie pusă in 
directă legătură cu . nercgulele dela instituţi;; unde 
era administrator delegat, cee1t ce dă.d~a O idee 
de modul 'cum mergeau treburile bă.ncii. 

Cum s'a sinucis Ghica Comănesti. 
. , 

bilit că din C3.sa lui Stoian fuseseră I:nstrei1\ate!: 
transportate la prieteni şi la cunoscuţi cufere CO~'. it 
tinlÎnd covoare şi alte lucruri de preţ pe calt 11 
~el arestat voia si le scape din mîinile auto·i. 511 

tă·ti1or, • , :2 
La interogatorul ce l·a luat, atrtt Cră.ciun c~: .~I 

şi Stoian, au tinut să facă s~ se primească. puncll;. cii 
de vedere. d dezastrul băncl1 a tost pricinuit u, lal 
de relele lor intent,ii dar de faptul el ei nu a, 
putut să prev~d;'î la timp repe?e, şi nen,orocita s~ ;e, 
bonhe a leulUI nostru, în ~trelnat,ate. ~ elul acel,. 
de argumentaţie nu e insCt vaiabil, Întru cât i, sel 
contra celor arestaţi existoi probe ce stabilesc tO~. 
p!ect3 lor viliovătie. 

Un ziar dm capitalr~ a anunţat 
specialit sinuciderea lui Stoian, prin 
raptul a fost în urmă deswinţit. 

~]'( 

tntr'o ~dit:( ~fl 
o tr Ivire, dir 
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Şedinţa consiliului administ-rativ !Jt 

al judetului. 
, ! 

Consiliul administrativ ~I jud~tu!ui Arad a tinu! ~el 
Ieri dimineată şedinţ{l ordInară pentru luna 0(. iSI 

tomvrie. fi' 
Şedinţa a fost prezidată~ In absenţa JIu; prt .. ' 

fect Radn. Pallcu,~ plecat la Bucure)lti, de subpu. 
fectul judeţului, d. E. >Beleş. . 1/\ 

Ghica Comăneşti, care făcea parte din istorica D. subprefect a constatat tn raportul dsale ci iti 

familie a Ghiculeştilor şi care prin urmare ţinea siguranţa publică din judeţ În IUl1a Octonmien'l ~~ 
foarte mult la Coroana sa de principe, era un om fost Indestulitoare. - .. 
făra calitaţi intelectuale de un ordin deosebit. EI Subprefectura a primit din numeroase cornUl! I.t 
era cunoscut în capitală ca un tip interesant poate rapoarle despre sporirea bandelor d@ hoţi illanuii *. 
prin felul sii.u original cu pri vire la mod ul cum îa şi illdresneala din zj in, zi mai mare a ~cestoraJ o ~e 
ţelegea "iata. In afară de aceasta insă. Ghica .CO:situaţie creată prin faptul că numărul Jandarmili1 . 
măneşti, caro după cum am spus nu avel calităţI e insuficient, iar ţinerea de arme la casă e stni! iii 
deosebite, ducea ca toţi oamenii bogaţi un tr~i li- interzisă. nu numaI particularilor" dar este opri'! • 
ber şi luxos petrecând cea mai mare parte dlll an purtarea armelor c;hiar şi paznicilor satelor. ASllei ţo 
în streillRtate. . . hot.i i î!ldre~n~sc să opereze fără nici O teamă. . i 

Ballca N aţiunij a fost un prilej pentru cel Pentru a se pune capăt acestei situaţii! il 
dispărut- să se creadă. m~i legat de ţari ŞI poate propunerea dlui subprefect consiliul administrativ I 
chiar o ocazia să-şi refacă av rea personală. Fap- decis să se facă o adresă către comandament~ il), 
tul Insă că Ghica Comănes ti avea să lucreze cu militar, in sensul ca oamenilor de incredere ,i î~ ·to 
oamelll ca Stoian, care fă~use parale, <:\in nimica; deosebi paznicilor, propuşi de primprefori, si li It ~ 
fărâ să. aibă Ilici un merit şi nici o valoare per- permită ţinerea şi purtarea armelor p:ntru ca 1* .. 
sonaiă. avea ~ă ducă cu timpul la tragicele tmpre. pulaţia să se poata apăra împotnva bandelor 
jurări de azi. ~ de hoti. J 

Telegramele primite din capitali"t in uiti. D. primprocuror Meculescu a declarat ci fi 
mul moment dau urmltoarele desluşiri cu privire l'iprijini aceasta cerere a. consiliului administratil. 
la sinuciderea administratorului delegat al B~ncii adreslÎnd şi dsa, din partea parchetului, O adresi 
Natiunii: . către comandamentul militar fn acelaş Sl!l1S. 

, Ghica Comăneşti s'a sinucis in locuinţa sa A doua chestiune de imporlanţă relevati 1:. ri 
din strada Umbrei o clădire graţioasi cu urt etaj r:'l!wrtul dlui subprefecT a fost liusa de sm dl; J. 

şi cu grădină. Sinuciderea a avut loc fll camera judeţ, produsă îr1 urma faptului că direcţia regiI!-. 
de baie păreţii camerii sunt stropiti de sânge, nală din Cluj n'a fost În situaţie ~ă pună la dli' . 

Cadavrul a fost găsit cu cap al sprijin;t de baie. poziţia minelor de sare din UlOara vagoanele nece· ~;I 
Craniul era aproape iri întregime sdrobit si bu- sare pentru t:ă sarea comandată acuma 6săp1ă. 
căt i de. creer ,i de· s[~nge iuchegat se 'vedeau milnl pentru nevoile juneţului să. fie trimisă:l ~ 
lipi te pe pf~reţl. Alăturea dl:! cadavru se vedea o Arad. 
puşcă l'nglezească. de vRnătoare. In urma .intervenţiei fă.cută de subprefeclui! ;': 

Pentru ca .ginuciderea sa fie. sigură, ·Ghica ladirectiunea regionalA din Arad, aceasta a PUS;l 

Comăneşti a luat lall~ul dela robinetul băei şi J-a dispozjţi~ subprefecturei 2Q, vagoane!' cu cari să.I:! 'ill 

legat cu unul din capetele . sale de uşa camerii de adusă caIltitat~a de 120 vagoane necesare trebuI,' ~ 
baie, iar capul celalalt, al .lanţului, I·a legat de ţelor populaţiei din. judeţ În sezonul actual, Prim:: ! . 

trăgaciul pU~liei a cărei ţeavă 1,1:-0 aşezase în gură. transport de sare e acum în drum spre Arad ~ 
Se inţelege cQ efectul a fost fulgeră.tor şi că în- astfel se speră că in curând se vor putea satil' ~ 
cărcătura armei a sfărâmat cutia cranian~. face toate nevoile. FI! 

\- '- r 
Până acuma nu există încă ceva sigur re- Medicul primar al judf'ţului în legăturA CU!I> ,: 

lativ la amestecul direct 'şi la rasnunderea lui pertul Său aduce la cunoslinţa comisiei UD caz lU' ~i 
Ghica Comil,lleşti în această tragică afacere. teresant de contagiune de tifos priil un prizonir: ~; 
Cercetările au stabdit insi că el şI-a pus .. capăt reÎntors din Rusia cu . toate acesta fusere sup:! 
zilelor în primul râ.nd din cauza terorizii.rii 'exer- carantinei de 6 săptămâni. 
citate asupra lui de Stoian şi de . Craciu!l cari LutUl du se toate măsurile de izolare a reU!it ~I 
căutau să-I facă să. creadA că. intreaga răspun- ca iăţirea boalei să· fie împedecată. . 
dere morală va cădea asupra lui. Intenţia lu.i Sto- Revizorul şcolar raportează despre ~ersul. ]" ~l 
ian şi a celorlalţi vinovaţi era să. sperie pe Ghica vă.ţămâ.ntul~i. pri~ar care ~ normal ~l ~oaga (il' ~ 
şi să-I determine si uzeze de toate influenţele ganele admlOlstratlve ca să ta toate mlsunle peotr. ( 
sale astiel în cât să poatl scăpa mai lesne şi adlţ- aprovizionarea, la timp, cu lemne, a şcoalelor. ~ 
văraţii vinovaţi. _ Consiliul agricol spune că Îrtsămânţă.rile SlII: 

Arestarea directorilor băncii natiunii. 
1 

Imediat ce s'a aflat despre sinuciderea lui 
Ghica COOllneşti s'a dispus arestarea lui Stoian 
director general al băncii naţiunii şi a lui Crăciun 
care avea de asemenea titlul de director, 

Locuinţele amândora au fost supraveghiate 
de poliţie şi cu aceasta ocazie autorităţile au sta-

în curs ,i că ill urma ploilor din vremea ·dinurlt' 
este sperantă. că. producţia aDului viitor va flllll ~ 
mare decât aceea din anul t~ecut. 

Serviciul de poduri şi ljIosele din judeţul Ar~l ~ 
raportează că şoselele naţionale ~i judeţene sullf 1! ~ 
stare practicabilă. Aşternerea petriljlului din aII~ ~ 
1920 şi furnizarea petrişului din 1921 sun! 11 : 

curs. / ~ ~ 

GheorgheliReiner S~i1:::paltoane,blnse,neglige" costuIţle ~~;~~i~~SI~n~~ i 
________ Cla.i .eparată de mă.arat .••••••••• Telefon 530. Cornul VânătornlUJ. 

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



----.;;-~-

GAZE'r A AR!~DULUI 8 11 Noemvrie 1921 

.--~------------------------------------~----------------------------------------~----------------------------------------
Pe şeselele m.ţionale s'au terminat lucrlrile 

~, le refacere a poduri!or or. 20 din PilUliş ~i al,te 
!t 21 podel c pe ~oseaua naţlOll_aIă, Arad -S~) borşl II. 
1. ~onl îll curs lucrările la relacerea podurilor nr. 

~'4 şi 126 di II Ciipruţa, 157 din Govoşdia. 170 
~~ J~I Vi'lrădia şi 17'J ,1lin Soborşill şi lucr~rile l~ 
~ jiindrarea 8ecto~.uIUl .km, 1,2-4.2 a şoselei 
:, litiQoale. Arait-Soborşln. 

a, . Din partea ministerului s'a aprobat cilindratea 
(. ,,:!oarelor km. 144 -1 +9 şi t 70-1 73 a I?O~ 
ti ~i'ei nationale. Oradea-Timişoara. 
h Serviciul a i!jainlat millistetului spre aprobare 
t· Norctul de refacere a porjeiullei km. 29.180·-29,540 

:"t 
~~ Ri'ldnuţa. 

Pe' şosele juderene retac~rea porţiunilor Pttn· 
ejeu~ şi wr usca·Măderat s!agneai.ă din 
că comunele lIU- şi Îndepl inc.sc angajamentul 

... i,ll de a da trăsuri pentru că.răuşilul p~trei. 

iv Pe ş1seaua Micălaca-Hă.\magiu, km. 103-138 
!J~I ta ~uduri ~i Pod~te In reparaţte, 

Pe şoseaua Sobor~in-Zam sunt 4 pod,ţe 
il reparaţie iar refacerea Podului nr. 50 _la fron
... judeţului s'a t lcredinţat antreprenorului şi de 

şi refacerdl. podului nr. o pe ,oseaua 
:,ca-Vădas peste Sanoş. 

f ' 
Refacer<-'a ,podu'rilor nr 12 pe 5'0seaua Chişi-
Şepi eu~ peste Sar!O~, nr. 5 şi 7 pe şo
Plt,ncota-Drauţi şi-o 16 p~ şoseaua Musca-"
s'a terminat. 

Podul ur. 25 peste eriş la Hă.rcai este atât 
lnl slab, incât s'a oprit circulatia. Proeclul podului 

se pregăteşte. Asemenea este in curs pregă-

~JOi 

proectu luJ podul ui ~in Ineu. 
In cariera din ClUciu SA lucrează I10rmaL Fur

petrei ~parte este tn curs. 
La clădiri inalte s'au recepţionat reparii.ri .Ia 

de -stat din Socodor cu suma de 10.0UO lei 
.. ;a grădina de copii din Cermei cu 9240 lei, 

Sunt ill curs repararea Rpitalului diil In('u cu 
lei, a spitalului dhl Lipova cu +7.362 lei, 

, de stat Hălmagiu cu 38.067 lei şi a şcoa
din ;\Iicălaca. 

va L'FOIIItIATIUNI. 
ti" 
N 

- M. S. Regin'a ~fia a Greciei a pl p cat 
din Capitall cu un tren . regal din halta Co

,:enÎ. 
,iu asistat la plecare: S~veranii7 Prinţul . Ca! 

, Princîpesa Maria, dnH gen",rali Averescu, Mitr~ 
Nicoleanu, Boboc, R Voiues cu, directorul 
, generale, etc. 

A, S. R. Priuţul Carol însoţeşte, pe Regi!la 
până la Timişoara. 

- Mini!;terul muncii va inaugura la .- 18 No· 
, la Deva o casă cercnală si iustalatiile ne-, 

îngrijirei muncitorilor.·' , 

-- Direcţiunea sanit;lfâ generală. a aprobat 
, ora~ul Arad deschiderea a două no6.i far
, Dreptul de deschidere al Douilor farmacii 

fi. obţinut dnii George Ciocoill ,~i Emil ·Picltler. 
in. '. unde se vor deschide nouile farmacii se va 

mai târziu de cousUiul administrativ al Ora~ 

,- Consilil1l admilJis~ra'iv al oraşului va ţine 
lunară, azi, duplt masti. Ia orele 5. 

- Convocare. Membrii Secţiei cohortei »:\Ioise 
~ sunt rugaţi 1:\ lua parte la şedinţa de or

ce se va ţine ,Sâmbătă, 12 Noemvrie c. 
jra 4 după masă, în localul liceului. Arad la 10 

1921. Delegatul cohortei (ss) A. Oriş(m. 

- Uzinele comunale Arad aduce la cunoştinţa 
el birourile uzinelor, acela instalat In 

de apă precum ~i biroul dela uzina de gaz 
vor remâne :in zilele Vineri Mi Sâmbătă. h-

(Il ~i ]2. Noemvrie), urmând' ca aceste bi
împreună. cu cel al fabricei comuDală de 
să fje unite într'un unic birou, care va 
în localul fabricei de gat. 10 tunlul de 

nu la mai funcţiona în viitor nid uit birou ... 

- Unii prop-rietari de case din localitate, 
chiriaşii nevoind a le pllti chiria, urcată, au .inain
tat cereri judec:1toriE'"i de ocol în sensul ca chlria~ii 
să fIe sco~i din locuillţele lor. In urma unei .decizii 
~u"te de şedinţa plenară a judecătorilor dela ju
decătoriH. de ocol, toate aceste cereri vor ti refu
zate, iar c..-rerile de ~probare a ahzicerii de locu
inte din partea proprietarilor, abzlcere motivată prin 
faptul că chiri3t'ul nil voieşte să plătească. chirie 
urcată, judecătoria va trimite actele oficiului de 
Închiriere pelltru stabilirea dliriei. 

In scnsul aCt'stci decizii s'au adus ieri patru 
sentiufe de judecătorul de ocol Simeon Etes. . 

La 20 şi 21 curent se v~ t lfiint~ un dispen· 
sariu pentru muncilorii ditl Arad şi un sanalodu 
pentru tuberculotici la Timişoara. 

La aceasta solemnitate va lua parte şi d. 
Gr. Traucu.Jaşi, ministrul muncii şi ocrotiritor 
sociale. 

Aeropi:tnul care oi. fost adus Iri Budap~sta 
şi în care a fugit ţxregele din Elvetia, va fi depu~ 
în Muzeu, la db;poziţia antantei. 

- Statele Urlite au trimis o adresă tuturor 
ministerelor de finanţe din Europa, in vede'rea 
emiterei de bonuri garantate de stat cu 1 la ~ută, 
p~in care să se inlesneascA eschimbul de" mli.rfuri 
dllltre state. 

- La tntrunirea reprezentanţilor proprietarilor 
de case şi ai chirieşilor ce a avut loc :Mercurl 
dupi ma~ă, la oficiul de închiriere stib pref.;edin~ 
tia dlui «;onsîlier Orezeanu, sta l8mtlrÎt chest'iunea 
urcării chirii lor tu sensu 1 că urcarea chiriilor 10· 
cuillţelor anuale nu se poate face decttt la 1 Mai. 

- Ministerul de finanţe romtUl a întocmit o 
statistică a Mrtiilor de stat austro-ungare. După. 

. această. statistică" efectele de stat austro-:ungare 
emise până la 28 iulie 1914 sunt în vechiul regat 
pentru 42 milioane 305,720 coroane, in Bucovina 
penlru 38 milioane. 907,003 corOane şi în Trau
silvania pentru 224 milioane - 897,667 coroane. 
Toate aceste efecte

C 

au fost st~mpilate. Din valo
riiJe emise in perioada dela 28 Iulie 1914 miii 

Ioane 245.+75 coroane, în Bucovina 266 milioane 
9 f 5, 716 ~i în Transilvania 2 miliarde 235 milioane 
460077 cor. 

Grecii din Constantinopol vor pune bazele 
unui nou partid venizelist ca.re se va numi partidul 
libera! democrat şi care tşi va mărgini activitate!!. 
la C;onstantinopoL 

... 

Ultimile ştiri politice. 
Decla.ruţ.ille dlul prim miustru, gen. 
Avcr'cscu, la cOlIsfătuirea mujoritătilor 

In urma declaraţiilor asiguriHoare 
fii-cute de d. ministm Petl"Ovici, zilele tre
cute, pU['jamentarHor din majoritate, ace
Şthl au manifestat dorinţa ca sa. audă şi 
părerile pl'imului minjstru, cu convingerea 
că acesta avea să risipească pâ.nă şi ul
ti mile r!tmaşiţe ale atmol:jferei defavora
bile pe mu'e opozitIil a caut~t şi.cauta sll. 
o faca actualului guve1'n. . 

D. prim ministru, fată de ultimiIa: 
svonurI şi insinuari opoziţionişts, streou
rate 1n ultimul moment, a convocat deci 
majoritaţile parlamentare. famlnd o serie 
de declaraţii de natmă să fnlătUl'e toate 
lleadevitrurile puse tu cIrculaţie de parti· 
deIe ce urmăI'esc venirea lot· la putere, 
in nişte imprejUrari când ţara e departe ~ 
de a eocoU neoesara ori ce achim bare de 
regim. 
. D. general' Averescu It explicat tllil
joritaţilor modul cum s'au produs svonu
ril~ puse în circulaţie, relativ la schimba
rea. cabinetului, lAmurind că toată aceastft. 
actiune este datorită unor oameni care 

,nu ul'mftresc altceva de cât să tragă fo
loasc personaje prin inducerea 1n eroare a 
opiniunei publice. 

Primul ministru a 3I'ittM deasemenea 
aceea ce actualul. guvern a făcut pentru 
ţară prin înţeleptele legi ce au fost votate 
d-e parlament şi graţie căl'ora s'a putut 
restabili ol'dînea şi liniştea în ţara. Primul 
ministru a amintit cuvintele crtlduroase cu· 
care Suveranul a închis rodnica activitate 
a actualului parlament, ceea ce probeaZA 
şi autoritatea guvernului şi mal·ea tncre
dere ucordată acestuia de Rege. 

- Eri s'a tntrunit la ministerUl de agri- • 

I
I cultură, sub preşedinţia d-Iui ministru Garotlid .. Când Regele ŞI când ttll''a' arată mul-

c,~misiu,nea; pe.ntru coma~~:ea şi cadaslrarea - mo~. ţumil'8 fată de parlament şi guvern se în
t ~llior dIn Intreaga. I~~matlle Mare. ,". 1 telege ca aceasta nu poate sa cada pentru 
1. Aceast~ comlSlUne va elabora fa aceasta pn- a face plăcere câtorva aspiranţi la frtlUele 

vlIlţă un prOIect de lege. I conducerei. . 
, Venitul impozitelor pe luna Semtf\Jll\'rie r Primul minish'u ti. spus că !!uv'emul 

a!;upra articolelor de lux Îrl Timişoara e de Zi8 '--' 
de mii 783 de lei, iar pe cifra afacerilor încasli,rile va supuue pal']amentului Doui proiecte d~ 
se ridică la un milion 401'598 lei. legi şi că pI'Qblema financiară referitor Ia 

"'x Dr. P. Robe,'$cu, director de ~pital, onlinează' 
zilnic dela 8-9 ~i Z-4,ÎII Bu(ev. Regina Maria 
24, Palatul Neuman. 

x Dr. Alexandru Werner, dermatol'lg. specia
list tn boalele venerice, întordlndu,se din că ătoria 
sa în streinătate a reluat consultaţiile medicale. 
Piaţa Avram Iancu Nru 2., Laboratoriu Rontgen, 

x Caut pe Mitru Bughi, de 4S ani, neKriciQs. 
îO<1lt, corpul tremurăto-r. lipsit de dinţi şi fnâsele, 
care de 3 săptămâni p!\răsind spitalul din Aud, nu 
se ,tie de soarlea lui. Membri familiei roagă pe 
aceia cari ştiu despre dânsul t a face"! cunoscut 
a,ceasta, prin:lă.riei din Şimand. 

• ... c;fIWt 

Programul săptămânal al Cursului 
liber de seara, Arad. 

, Vine1i. Limba. românii. (Curs public 8-9). 
Cetire. Articolul. Prof. d. Lazlr Roşculeţ. Limba 
franceză. 1. Grarnmaire {L'article). Conversation. 
Prof. dna Lucia V, Babescu. Limba franceză. II. 
Grammaire. Causerie litteraire. Prot. domnul Jeal! 
Decamp: 

care opoziţia face atâta gălăgie va fi so
luţionată tn mod' favorabil pentru. ţară, 
Intl'u cât nici UD alt pal'tid politic nu ar 
putea sa facă lucrul acesta în mod ' mai 
eficace ca actualul partid de guvernament. 

Primul ministru a declarat dre"pt lllin
cirioase toate versiunile şi tmite svonul'l1e 
relativ la retragerea guvernului. 

. Gllvernul~ a spus d. general Ave
rescu, nu se va retrage nici odată atâta 
timp .cât ţara dOl'eşte rămânerea lui ,la 
putet'e, aceea ce se întâmpla şi azi, de
oarece naţiunea e convinsă' că 'numai 
actualul guvern poate să facă faţă 'situ
aţiei. 

Declaraţiile dlui A verescu au facut 
a·dllncă impresie asnpra majorităţii care 8 

văzut tncă odată că totul nu este de cât 
o punere la. cale ,a opoziţiei tu contra 
intereselor naţionale. 

. Red. responsabil: Laurenţiu luca. 

.' 

. -,-----gazin de Haine Iosif Muzsay Arad ':~~a-Yi8 c~r~:n~~~ 
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4 G4ZETA ARAnULTH t t N oemvl'i~ Hl21, -Atragem atenţiunea! 
On~ public, că. contrariu tuturor şti

rilor, tragerea la sorţi a I,l1obilierului de 
prânzitor va avea loc, in orice caz, în ziua 
de 15 Noemvl'ie, orele 4 după amiaz. 

Rugam deci pe toţi aceia, eari dot'ese 
a participa -la tragerea la sorţi, să, cumpere 
losuridela tutungerii. 

Presedintie asociatiei " , 
de patronaj din Arad. 

OLTOI 
d e tot 8 o i u 1 !!ii ă C B

pătii la pomologia 

478 

TI1II~OARt\. III. StI"a(la Co
roaua No. 25 ••• Telefon 135 

--MIC A P U B L 1 CIT A TE. 
• , DacII. ai mîl.ncărime sau bubiţe pe piela cumpilrli., .lifia _ 

• ! ' 

.- - -.. --- -....-.... 
~ piii~;~~I: fu~~;~rd;fu~;i: ! 
~ haine bărbăteşti şi pentru copii I 
, Clalli- 8cparată de m.ăsurat 

• SZÂNTQ si COMLOS ARAD.' 

~ Piaţa A":ram Iancu No. ~~. '1 
381 Edificiul Teatrului. . . - - -- _ ...... _-~~. --In atentiunea 45i 

Covor pe'rdaD peDtru prânzl'ol' şi UD. I Scaboformat dr. Flesch 
covor IUDK peniu. in combiou, lerUa I vindecă. sigur, n'are miros şi nu murdăreşte hainele, Un MII 
de ,,:a. zare. Salon ArtistJque Bulev. I borcan mic 8 lei, un borcan mare 12 lei, borcan pentru obi e p~nt.~u prâ-Dzito.r ~i dormitor se pot 

cumpărătorilorde mobile I 
l o tam ilie 20 Jei, Prav .Scaboform' la alifie 4 lei. De văn- cnmpăra IeftIn in depozItul de mobi1e Wiegen. .j 

Regina ~Iaria NI'. 20. ; zare în toate farmadile. Depozit pl'incipal si· pentru t feld, Arad, Str. Eminescu (Deak Fereno) Nr.4D 

------------------ . NVÎmzii,tol'Î, la. far- Emer"IC Ka"ln (tost )'Ar d i ::::======;:==;:====~ MlO(JOOE~)()E~)OE :a~~~t~tg:~'~!r:a Banatului şi Piaţ'a(Rl~~m I!C:. i --: 

Carol 'Andre' n'Y·1 -=- - - - - =- Ludovic Loso~czy Arad - Giuvaergiu si Ceasorn!car .• Plata Avram rancu Ne. t 

Levai şi Szigeti 1"'''' ""''''mOD' d. ''''g'''' d. '.god.ă, .ro'"" I si fi i «M~_re ~ep· ozit În ..'" .\1 C"~.<f tt <In ::4;b;;~u;n;ar;.;I;~;8;p;.,;ete;;p~;~~;,!n;r~a;~;~~;c~~;~;Pi\;rll.;' ;811;';P;OR;1r;U;', ! 
" DlBl 'n"~ _ ~~ .,i Co. !! I 

t> tr I I d .. · I Vl.-a-vi. de Intrarea la Teatru Cele mal- mode'I~lle hal·ne i o 1 e u e maşini agrlco e Recnmandă magazinul Dine şi abunda.nt sortat cu' _.. . ! 

- ~ ghete bărbătes, ti, femeies"ti :~ Copii se lucră. pentru preţuri convenabile tn salonul 1 

Şi fierărie. 1" Qe croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 1 

- - Preţuri ieftine-. S C 
~~~~~~"'1 -uz..... _ -E. __ > TEFA~ OROBAN.

1 ""'~~~;:IIUIIIIIl Ara.d, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.r 23S 
I 

~i piaţa Catedralei tn colţ(Tokoly-t. pal. Szan!ai,:, ~.......................... 

Expozitura~ "Hangya" I 

1 
îri Palatul Reuniunei Agrioole 
_____ .A ___ ~ _____ ~_ 

Anunţ. 
Rp-gimentul 18 Vânători ou rE'.'ledillta în 

Alba-Iulia, are nevoe de buni mllzi~anţi' pen
tru toMe instrumE'ntE'le, cărora. Ii-se oferă. salar 
tiUD, echipament. etc. Dorit6rii se pot prezenta I 
imediat cn actele ce posedă. 495 

Oomandantul Reg. 18 Vânători: " . 
" Colonel (S8) Aritonovici. 

FRAŢII NEUMAN 
211 

r'ahrică de spirt şi de drojdie 

FalH'lca de făină ••••• r\.RAD 

C CĂRBUNII 
~ 

A 
In atent-iunea' Uzin~lor p~hlice ~i in-

( , • dustnale Şl negn .. to-
rilor de cRrbuDi. - Secţia de mărfuri a casei 

R Maximilian Konig 
ARAD, Strada Bucur (Eotviis-u.) 9. 

I O Il IV Il O
·· -'1 B Oferă, livrare imediată, numai In poziţii de va-

O goana: cărbuni de ocnă. prima. calitate din Va.. 
, ', ", ' Je~ Jinlui, ctlrbune. b.ucăţi şi de ocnl\. d.in epor,a. 

. , Ohgoclu, negru sclipItor, -.le mare oalone, potn-

U vit si pentru înci(lldl'ea camerelor. Cazane cu 
It A GAZ IN CU ARAD Bulevardul Re- sllp~a~aţei mai rua,t'e, mori. Cfirb~lne drum, .în 

r " ' gele Ferd.lnand bucatl "au de ocn1l, pentru fahncele de siurt 

IAR l' le O LE J) E 1. NO.16 (fost Boros Benl-t.) si cări'.midă, lugrlJ"im de rambur~are flidevlI.goane 
.. 480" ' ' " , ~ N, Ţelegrame pe adresa: Konig, Arad: 

Telefon: Arad 63. 507 

i&~~~~~~~~~~~~~~~~1 _1 

1 

acord mai Ieftin posiMl imediat I 
I 

lDijloeesc vânzări şi cumpăr(ni I 

:DE (jilSE: y I 

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

I,/JrI' .......... rJf .... rl' ........ ~J I 

-------------------------------1
1 

Administraţia == 

.1 
primeste spre pub-

r 
lieare anunţuri Ief-
tine. 

~~=~_=~=s,i=m=ăt=ă=SU~~==V=ân=z=ar=e=en=g=ro=s~=I~()==ii==JB~'==J='=1J==fi===I=!~ ________________ ~: 
manufactură, Filiala Chi~ineu 

Mare asortiment de blouze, tricotate~gar- BĂRSONY ARAD, ... PiBţaAvr~ : 
nituri, ciorapi şi mănuşi pr.eţuri ieftine la _____ ..-, ____________ t: Iancu N~ I 

==================================~----------~----------------------------------_~-,I 
CAFENEAUA "CORN U L VA" NA-_ Ţ' ORULUI'~ Dupa teatru mâncăricalde şi recl.Orchestrădetigal 

,I 

J umiltate litru de vIn bun lei 9 in sticle. I 
I 

Ti,pografia L .. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

..... II 
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