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Situatia politică. stă oale propl'iR lor situaţie Hotărâriie Consiliului de 
politica. •• • 

Am arătat la timp intdgile deducţia unOl' pl'efaceri esen- Un lucru este tnsă clar şi nllm~trl. 
tăcute de liberali, relativ la ţiale şi care ar putea să anume: ori ce al' fi sa se în- In ultimul Consiliu de miniştri 

, declaraţiile dlui prim ministl'u meargă până acolo, în cat sa tample peste o lună, peste un s'a discutat scoaterea la suprafaţA a 
In intrunirea majoritttţilm', acea- aducă o imediată cădere a gu~ an sau peste câţiva ani este ~Iepurilor cufuudate în Dunăre în 
>fB S 1 d 1 vernului. 1 t'd 1 l"b 1 '" timpul rAzboiului. ~LaI CU copu e a. pune n exe lIS ca par 1 u l era. s~ Ocupâ.ndu-se cu nevoile armatei 
circulaţie 8vonul'Î rauvoitoal'e De altminteri însăşi agita- poata să ajunga lt~ putere. Consiliul a luat în con!'iderare impo-
la adresa guvernului. ţiile ce se produc cât şi deo- Partidele poHtice s'au pro- sibilitatea în care se găseşte astăzi 

Intrigile acestea ce mi fl 'au sebil'He de preslune atmosfe- nunţat In contra liberalilor fa- armata de a face faţl chestiei de 
~fiit să urce chiar treptele Pa- A d tf 1 l' .. echipare, în urma modificărilor a-

rică ce se ObSCl'vă tn viaţa Ci:111 u-se as e ecou OpInIeI duse bugetului ministerului de r/i.%-
latului, de şi liheralii ştiau foar- noastra politică, tn momentele publice întregi. boi, 
le bine, de mai înainte, mo- de faţa, probeaza ca activitt\- Libemlii vor ră.mâne ln 0- Consiliul a că.zut de acord să S8 

du! cum explicaţiile şi comen- tea Corptu'ilor IJegiuito:'\re e- poziţie, de oal'ece acolo le sta. discute tn PJrlament un proect de 
!ariile lor. av~a.u să fie primite ste necesară şi ca atât gu- bine şi de oarece au reuşit, gr'tL- lege făcut pentru a se aC<frda negu-

, 1& Palat, mtrlglle ~~estea, spu- vernul~ cât şi Corpurile Le- ţie timpului, să-şi asigure a- ~~o~~~~i:l~mene de graţitl 111 materie 

, nam,. nu au dat mm un rezuf- giuitonre ltepun o munca rod- .[ colo tot confortul necesar. Consiliul a aprobat oferta. făcuti 
~t ŞI nu au avut "altă con se- nică pentru a se da o soluţie Nici un partid nu a stat cu de o societate cehoslovacă. pentru 
ewţă de cM • sit pute tn ve~ere 1 importantelol' el~e:3tii oe. su~t m~i multă dreptate şi m.~i dublarea. IUliei dela Ha.lm\ sore 
5~p~~ar~a dm s<l;nu.l orgamza- azi, mai mult ca ori când, Ja. mult în opoziţie şi nici odata Oradia. In acel Consiliu, d. minisiru 
~unll llbel'ale ŞI lIpsa de re- ordinea zileI'. vre-o altă ol'e-anizaţie politică de finanţe a arătat că. declaraţiile de 

~J impozite au fost făcute la sate in 
semnare, a acesteia, faţa. de N " fi nu a fost mai indicatit ca proporţie de 80 procente, iar Ja 
imposibilitate de a mai pune .. u credem să existat aceea liberala. sa se bucme de oraşe in proporţie de 60 pro-
mâna pe putere. mCI o data un guvern, tn ţara binefacerile opoziţiei. I cente. 

D . . d noastră, care atullcea când a ..... Consiliul a însărcinat pe dnii. mi-
r upit atAtea e~eCUl'l ŞI. upă venit cu legi de înalt interes Liberaln ŞtIU bme că sunt niRlri Titulescu !li Petrovici să in-

o atâtea infrângen suferIte In . . d t' ~ ro li' 1 r" T , It' 1 t' d t'd 1 l'b 1 obştesc să poată mulţuIlll pe toată con ammtvl Sa rd,male il OpO- t tocmească un proect de lege relativ 
U Imu lrop e par 1 Uiera., 1 '" t.'lo ziţie ca intr'o închisoare şi ca i la acordarea unui privilegiu dAu-t ' .. a â d umea. Şl s~~ nu 8 arnească ura " 
~et S Ula d nUt-1 I1la~ 1'", m ne

d 
e şi pt'otestările unor grupuri de singura satisfacţie ce le mai: naţilor de ră.zboi din zona fron-

'Lli mI o ~s .a
l 

t~a.n~G.eI:e pe a oameni, dacă nu de clase so- rămâne este să se declare j tierii. 
specu a ';IllCl e clO~nH·l. ~n ar- ciale, lovite în interesele lor nemulţumiţi de toţi şi sa-şi I _ .... _~_ ..... _--~-_ ..... :,. ...... ~ ........ - ..... __ ._-' ....... 
l1'tm~nt ŞI. de a ritS~âlldl syo- materiale şi băneşti. al'ate ura şi indignarea tu con- I O desmmtlre 
nUrI pe fIe care ZI, referItor tra tuturor. II. . ti· d' fi t 
la căderea cabinetului. Astfel şi tn momentele de 1 D K d ti a mIOIS ru UI e "an 8 • 

• ' '. • Upa cum se ve e pal' - . . . • 
Dacă III' fi fost ca opiniunea !aţă eXIsta de slg~r pr~te8ta.l'l dul liberal abuzează de această D. N. TItulescu DUDlstru 

publică sa. urmeze comunica- In cont~a unora dm legll~ _ gll- resemnare ce li se recunoaşte, de finanţe a făcut următoa.rele 
pile politice date de liberali, yernulUl; acel~ prAotestarl lllsii., umplând sălile de intrunire şi declaraţii 
această opiniune publica ar fi făcute I? speCl~l lU contra re- organele lor de presă", cu in- -. "Mi s~ pun~ acum 8U~ 
trebuit să asiste la caderea formelor ~n~nC1are, pleaca.. de trigele şi cancanurile lui. -.. OChI un articol dm "AdevArul 
guvernului incă de mult şi la la oamem ŞI de la grupil.l'I de de alaltăeri, distinct de in-
venirea la putere, pentru ani oameni, In cari reformele dlui • .-... - - " ..... ..... . tel'vievul publicat şi Intitulat 
~i ani de zile, a partidului li- Titulescu lovesc într'o anu~ Ratificarea acor(lulul allglo- "Părerile şi soluţiunile dlui 
beral. mita masură, aceasta insă nu- lrhmdez. Titulescu", în care se pretinde 

ll. Nu s'a intâmplat nimica însă mai pentru a se veni în aju- LQndra. _ Parlamentul englez' a. se rezuma." o conversaţie 
din toate acestea; guvernul a t~rul marelol' mase populare care a fost convocat pentru ratifi- generală la care aş fi luat 

I. răma.s la locul lui după cum ŞI pentru a se face operă carea acordului anglo.irlandez va tu- parte şi eu. In acest. articol 
~ liberalii au rămas tot in de dreptate întregului popor cepe disc~ţia lui Mercuri. c!l.nd va ,fi mi ee atribue declaraţii ca 
opoziţie, iar situaţia politica român. cerce,tat ~I de adunarea lr1andezâ,. dUJ acestea: "Mai am 20 de ani 

f 
. Dubhn, d l't' ;;." ~ re uza. sa se influenţeze de Nemulţumirile acestea însă • să mă apuc e. po 1 lCt,,; Ca 

ifil I.lueltirile şi de punerile la. cale nu trebuesc să se bucure de Londm. - Se prevede că alege- sunt pentru sclllmbarea actua-
~ liberale. mai multii. însemnătate de cat riIe dhl Irlanda vor provoca diver- lului guvern şi înlocuirea lui 
~UI Este de necontestat cii. via- il'ebue să li se acorde tn mod genţe între sinfeineri, cu unul neutru; că sunt gata 
11' ta politică nu poate să fie real şi pe hingil. aceasta tre- Convocarea sesiuuei lJigii . Să. ofal' serviciile mele ori cui 

tQtdeauna calmă ca suprafaţa bue să se maţ ţie seama că Naţiunilor. nu le-ar cere, e~c. , 
llnui lac senin şi liniştit şi că liberalii, în special, nu s'au "Socoteşte cmeva că mal 
e fatal ca ea să se agite şi sfiit nici odată să Cl'itice legile Geneva. - Consiliul Ligii Naţiu- trebue M, desmint asemenea 

& • fi d bun,,:, fXcute de alte guvel'ne. uilor a convocat a I6-a sesiune pen- afirmaţii? , . 
Sit se m uenţeze e toate pro- n A , tru ziua de 10 Ianuarie 1922 la 
blemele la ordinea zilei~ fără cu ga.ndul de a creea tulbUl"ări Geneva. "Dacă da, o fac tu chlpul 
inSA ca deaicea să se traga. in ţara şi a-şi uşura pa acea- (fi'in fir 8p8cial,) cel mai complect 1" 

/ 
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GAZETA ARADULID 

'-' o nOlla spar~ere. 
Polit,in închide căile de ieşire din ornş şi prhHle hotII 

in scurt UmIl după sl>argt?re. 

In noaptea de Duminecă. spre 
Luni centralei poliţie! i l-;'a a.dus la 
cunoştinţă că. doui indivizi cubio~i 
au ang:,jat un automobil pentru a 
pMâsi ora~ul la ora 2 noaptea. Şo
ferul ciUre care se adresară aceşti 
indivizi, avu dela inceput bănuieii şi 
cauli fară. întârziere pt! un agent al 
Sigurantei de stat, cu care era bun 
cunoscut, ca să-i comunice bănuiala 
sa. Agentul aduse apoi la cuno~tillţă. 
poliţiei bănuiala ~oferului. 

Poliţia a luat imediat dii"poziţii 

ca toate ieşirile din oraş să. fie pi
zite de sergenţi şi agenţi ai poli
tiei. 

Ofiţerul de poliţie Vlaicu cu un 
alt serg'ent primise însărcinarea a 
supraveghia garajul Abloilczy din 
strada Alexandri, unde aveau să 
vina cei doui indivizi, ca să 
piece cu automobilul, spre Oradea 
Mare. 

După. o a~teptare de câteva ore, 
la orele 2, cei doui indivizi au şi 
sosit. Unul intră. in garaj, dar fu la 
moment prins Je ofiţerul Vlaicu, care 
se ascunse în garaj. 

In acel aş timp, al do:Jea individ, 
care aşteptă în colţul otelului >Cen· 
traI> automobilul, fu prins de ser
gentul care sta de pază în stradă.. 

Ambii indivizi au fost transpor
taţi la prefectura poliţiei. 

Asupniiflor s'au găsit cele mal 
moderne unelte de spargere şi cu 
cari in cel mai scurt timp, se putea 
sparge ori ce casll. de fier. 

Dimineaţa a sosit apoi Înştiinţarea 
la prefectura poliţiei că. noaptea s'a 
comis o spar!{ere la magazinul de co
loniale Farber, colţul străzii Bariţiu 
şi piaţa Avram Iancu. 

Spărgă.torii erau cei doui indi
vizi pe cari îi prinse poliţia. Unul 
se chiamă A IltOIl Volinski, de ori
gine din Vari;lovia iar al doilea. Va
silie Doncenko din Chişinău. Ambii 

Cursul liber de seara. 
Progrnmul săptămâllul. 
Marti. I:imba română. (Curs pub-, 

lic) cOlIjugarea Ill-a. Converzare. Prof. 
d_ Lazar Roşculeţ. - Limba franceză 
II. GallicL,mes. Phonetiqul'. Prof. d. 
Jean Decamp. 

Miercuri. Limba franceză 1 Con
versation. Prof. dna Lucia V.Babescu. 

Joi. Limba română.. (Cursul func
ţionarilor) l. Conjugare a IV. Lectură 

Prof. dnii Ioachim Dabiciu, Trăian 

JyJ ager. - Limba română. (Cursul 
funcţionarilor) II. Continuare. Lu
crări tn scris. Lectură.. Prof. d. Lazăr 
Ro~culeţ. - Algebra. Operaţiuni cu 
numere algebrice. Prof. d. Ion Du
mitriu. 

Vineri. Limba română. (Curs pub
lic). Conjugarea IV. Lectură. Prof. d. 
Lazăr Roşculeţ.. -- Limba franceză 

1. Exercices de grammaire appliquee. 
Prof. dlla Lucia V. Babescu.
Limba franceză. II. Causerie litteraire. 
Pror. d. Jean Decamp. 

în etate între 30-35 ani şi sunt de 
profesiune muncitori industriali. V. 0-

linski nu vorbeşte decât rus<,şte. Iar 
al doilea, rus din Basarabia vorbe~te, 
mai rău, romlîneş'e. 

S'a con<;tatat, că. ace~ti doui 
spărgători s'au cunoscut în Bucu
reşti, :(u fost prin Galaţi şi Brăila, 
şi au plăuuit a face spargeTi prin 
oraşele mai mari din Ardeal: Bra
şov, Arad, Timişoara şi Oradea
Mare. 

S~ bă!lu(~şte astfel că. ei au co
mis sparg-eri şi în alte oraşe, Înainte 
de a veni la Arad. 

111 Arad au sosit acuma doui 
trei zile şi dup! ce s'au informat 
asupra situaţiei S'liU decis să sparpă 
la magazinui de coloniale F~i.rber, 
un de bănuiră. a afla o sumă mai 
mare. 

Duminecll. seara. spărgătorii, pen
tru a· şi asigura o plecare cât mai 
reperle din Arad, vorbiră cu un şofer 
din garajul Abionczy, pentru a·i duce 
cu un automobil cu viteză mare, la 
Oradea mare. 

SpiLrgiitorii, Încheind cu şoferul 
angajamentul, s'au despărţit de şofer 
pen tru a-şi realiza planul. Ei au În
trat cu chei false in curtea unde e 
m:tgal:illul Fărber şi prin o fereastrH., 
taind ubrelele de fer au pâtruns în 
dep():~itul magazinei. 

Cu ajuturul chedor false, ei au 
mai descllis încă. două ul,li, până 
la birou unde era casa de fer, 

Cu uneltele aduse au l!'.ia t un 
triun~hju în ferul casei, şi prin des
chizAtura aceasta au luat apoi toţi 
banii, ciţi erau acolo. Spre surprin
derea lor. însă. n'au aflat decât 8 mii 
lei. 

După aceasta s'au depărtat re
pede ~i fiind aproape ora fixată 
pentru plecare au grăbit la garaj, 
unde au căzut în mânile poliţiei. 

De la C. F. R. 
Cu începere din dimineaţa zilei 

de 8 a. c. s'a reluat circulaţia tutu
ror trenurilor între Bucureşti-'rimi
şoara via Vârciorova, care fusese 
provizoriu s~stată. din cauza intrerupe
rei dintre Corbu şi Potcoava. 

In consecinţă tr. D. şi S, lux vor 
drrula pe ruta lor normală Bucureşti
Vârciorova- Timişoara. 

, Linia Între Beuca-Roşiori ,i Ro
şi ori-T. Măgurele fiind dezăpezite şi 
circulaţia restabilită cu începere 
din ziua de 8 a. c, toate trenurile 
de persoane ~i mixte au început să 
circule. 

Curăţâudu-se zăpada din traseul 
de pe linia Giurgiu-Videle, toate tre
nurile au început să circule pe a
ceastil. linie. 

De asemeU"a s'a reluat cirCJllaţia 
tuturor trenurilor de căiători şi măr. 
furi pe linia Costeşti-T. Măgurele. 

... 
Mai multe ziare au anunţat că 

tariful pe C. F. R. va fi din nou 
urcat. 

D:n sursă autorizată putem a
nun\a că. ştirea aceasta este în în
tregime inventată. Nici un {el de 
tarife, nici de mărfuri nici de că
lători, ou vor fi sporite cu o centimă. 

Comp. dramatică 
M. Voiculescu În Arad. 

IluhHcul urnJlan va. aveu 
zilele u})rol)late fericita 0-

ca;t;ie să asiste la rt~prt~ZN1· 
tnţiile cOlJlpaniei (lra.mntice 
M. V oicu 1 e~c lI-lI a Il () lescu, 
dela rl'tmtrlll ~<ltiOlml, Cllre 
face un turnpll VI'in ora
şele mai muri ule rrrnnsll
,'unici. 

COJllpania VI' da în Arlid 
numai tl'ei relJl'c~zentnţil şi 
adecă in zilele li, 15 şi 16 
Decenll"rie. 

Mercuri, Reura, el\ prima 
repl't'zf'ntaţie, ~e \"lI juca 
"COI)ilul (lin Flori" (Irama. 
in 4: ude de Ileury Ba-

l bUle. 
N nUiele duei M. VolcuI Iescu, ce .. , Ulai lllllre nr-

I 
tistă drumatică a Rnmâniei, 
cl'f'tlcm Că vu. ser\'i nIt un 
motiv cn. de11l cele 3 re
l)l'czentutil I'ă nu Jjp~eluwă 
nici un român din Ara(l şi 
împrejurime, ul'lHâIHl prin 

I nccmsta. că ştim pret,lIi, în 
! mod (mnmit, l)e marii re-

1 1}rez~ntunti a.l artei teâtrale 
romane. 

I Rcpreumtuţiilc vor în
i cepe În flecUl'e scară lH'ecis 

I la Oi'ele 8. 
~. Uilete!o1e l)Ot reţine ina

linte, cu incclwre de azi, la 
I ,,IJbrăria dieeezanăH, Bulev. 
I Regiml Maria. 

1-- ... -
Conferinta primarilor la , 

ministerul de interne. 
Am anunţat In numărul anterior al 

J Gazetei Aradului c că. pri marul ora
şului d. dr. 1. Robu, s'a înpoiat 
Sâmbă.tli. după ma~ă la Arad dela 
Bucureşti, unde a fost chemat tmpre· 
ună cu primarii altor uraşe de d. 
CIÎ't~naru, membru în comISIa perma
nentil, administrativâ. 

D. primar Robu a luat parte la 
Bucureşti la confflrenţa ce a avut Joc 
la ministerul de intense în chestia 
reformei administrative. La conferinţă. 

a luat parte Insuş ministrul de in
terne d. l\rgetoianu, care a ascultat 
părerile primarilor invitaţi la aceasta 
conferinţă relativ la. reforma admini
straţ,iei or~şelor. 

La conferinţă au luat parte 7 
primari: 3 primari din Ardeal: Ti
mişoara, Ctuj şi Arad, 3 din Basa
rabia şi unul din Bucovina. 

S'a discutat cu aceasta ocazie 
toa te punctele din proectlll reformei 
administrltive, ca-i privesc admi
ni'ltraţia oraşelor mari, situaţia func
ţionarilor. drepturile de impozitare 
a oraşelor cu autonomie etc. 

13 Decemvrie 1911 -
Cu privire la funcţionarii ora~elor 

părerea generali a fost ca aceşîÎa si 
fie numiţi de că.tre stat, pentru a 
avea stabilitate tn posturile lor. 

In ce priveşte impozitul p~rl'ri!t 

s'au t npărţil tn două: ora~ele să 

:tiba. drept I~ impozitarea populaţiei 

lor, sau să se m~lIţ~ impozitul Co

munal suplementar ~i în acest caz va 
tre bui să stabilească cheia dupli care 

~ 

~ 
\' 
ÎI 
b 

să se calculeze ac!'st impozit, SI 

S'S urmat apoi discuţiuni in \tede •. ni 

rea congresului primaril1r, ce se va . : 
ţinea pe la jumătatea lunei lui la. 
nuarie în Bucureşti. 

le 
S'a srabi it apoi programul Oralo· s. 

rilor la acest congres, pentru a se (1 

'ămuri deplin toate chestiunile Ce fu 

privesc aJministraţia ora~elor, în ve. ta 
derea reformărei acesteia. 

.... :wrr.ta: ...... *. ... Ot 

Corpurile Legiuitoare 

VI 

pl 
tu 

Cumern. Ia 

9 
. 13 

Şedinţa dela Decemvrle. , Pl 
Bltwre~ti. - ~edinţa deschisă la . 

orele 10 şi 10 minute sub preşiden., 
ţia nlui DuiIiu Zamfirescu. A 

Pe banca ministeriaă d. Cuilalbu. gl 
Dupi!' comunicările domnilor de· st 

putaţi Dnbrescu-Galaţi şi Delea Co· d, 
dreunu, Camera trece la discuth la 
M"sllj, vorbind dnii d!'putaţi Mihail 
VIădescu şi col. Topliceanu, 11 

In şedinţa dA după. masă. să fac 1: 
mai multe comunicări, după cari Ca- g; 
mera voteaz~ proeetuI de lege pen· 
tfu modificarea art. 8S din legea 
nouii Dobrogii. 

Sedinta dela 10 Decemvrie. gl , , II 
Bw;ureMi. - In sedÎnţa de -di· 

min,.aţă. Camera înt;ând direct In fi 
discuţia Mesagiului, vorbeşte întreg 
timpul şedinţei d. deputat Liviu Ghi- . tI 
Iez;Jll. d 

In ş"dinţa de dl1pă masă. se fac 
. ' •. D d t t ni mat multe ComUlllcarl. . epU 3 m 

Tom~ Drag-u citp~te un memoriu în li 

chestia celor 11 condamnaţi dela sI 
Jilava. RĂspunde d. ministru Ar· 
getoiaol'. 

După ce se fac apoi mai multe G 
inte rpelă.ri Camera ia în discuţie pro· g' 
iectul reformei electorale. Vorbeşte 11 

la aC<tst proiect d. depulat G. Be- ~ 
cescu Silvan. p; 

Senatul. 
Sedinta dela 9 Decemvrie. ( , , d 

Bucureşti. - Şedinţa se deschide 
la orele 3 sub preşedinţia dlui Miro
nescu. 

Pe banca ministerială. dnii mini~trii 5 

1. Petrovici şi M. Antonescu. 
Vmb?şte la discuţia la Mesaj d, 

amiral Eustetiu, după care ministrul 
de justiţie d. Antonescu depune pe t 
biroul Senatului: proectul pentru ra' a 
tificareoa convenţiunei prin care se 
sanct.ionează unirea Basarabiei cu 
România, pro' ctul pentru ratificarea 
tratatului dela Sevres ~i proe~tul 
pentru ratificarea statutului Dunam. 

Senatul admite urgenţa. 

Sedinta dela 10 Decemvrie. , . 
Bu.cureşti. - Şedinţa se deschide 

la orele 3 şi 15 millute. Prezjdear~ 
d. Romanescu. Pe banca ministenala 
d. 1 Petrovid. 

La discuţia la Mesaj vorbesc doii 
SAlIatori Latar Popescu, . Ilie Beu ŞI 
Gr. Alevra. 

Şedinţa se ridică la orele 6 ,i ju
mătate. --Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vis cu Teatrul 

498 Orăşenesc. 



ta Decemvrie 1921 -
INFORMAŢIUNI. 

- In urma numeroaselor tlI,lhlrii 
,ll'âr~ite tn regiunea Rişiţei, Aninei 

, ~ ji Oraviţei, un batalion di Il reg. 19 
\'âniltori a tnconjurat pădurile din 
imprejurimi, arestand numeroşi tăI
bari şi numeroase gazde de hoţi. 

l 

- In Capitală a Inceput sub
: scripţia deschi~ă În scopul ridicărei 
, unui monument comemorativ ridicat 
• ta onoarea membrilor corpului di

dactic căzuţi ÎLl război. 

- La ministerul de ră.zboi a avut 
loc o consn1tui re, su b preşedenţia A. 
S. Regale Principele Carol. S'a dis
cutat schimbările ce trebuesc făcute 

; 10 legea pentru organizarea şi recru· 
larea In arIU atll.. 

- Din Roman se anunţă că 
,.estitul bandit' Chifor a fost im-
· ?uşcat de jandarmi pe când voia să 

~~gă. 

[n luna Ianuarie va avea loc 
· il Cluj inaugurarea Societăţii cerce
: :aşilor, in prezenţli A. S. Regale 
: Priacipele Carol. 

• - In cursul acestei săptămâni 

,4, S. Principele Carol, inspectorul 
general al mariod, va pleca la Con
stant,a, unde va inspecta flota noastrâ. 
de război. 

In legătură CU această inspecţie, 

lutorităţile civile ~i militare pregă-

C Iese o primire oficialii. A. S. He-
• gale. 

Pelltru prima oară A. S. R. 
Principele Carol, va prezenta dlui 
general Răşcanu, ministrul de răz· 

ooi, un raport asupra inspecţiei 

n i~cute. 

- La Tokio a avut loc un cu-
- tremur de părnânt Cntremurul a fo~t 

· cât se poate de puternic. De 29 ani 
. C ~u sta ma; produs astfel de cutre
It 
o mure în Japonia. Numeroase persoane 

, au fo~t rănite şi casele au suferit 
a stricăciuni. 
r· 

- Până acum s'au gă.sit în 
ie Germallia un numă.r de 937 de va
i' goaue româneşti acoperite, Toate 
te .c~ste vagoane vor fi trimise in 
~ ţară- dupA ce vor fi mai Întâi re-

parate. 

- In şedinţa deja. 8 Decemvrie 
Camera a decis să ţină. două ~e

le clnţe pe zj: dilr.ineaţa şi după 
masă. 

)o 

Ziarul t Neologos ( dill Con
l! stantinopol anunţă, că. guvernul elen 

I chemat sub drapel contingentul 
d. 1922. DupA. o instrucţie sumară de 
ul !'J 

u luni trupele ce formează acest 
le . tontiogent vor fi trimise în Asia 
l' mică. 
ie 
:u x Dr. P. Robescu, director de 
~. ;pihl, odineazll. zilnic deja 8-9 ~i 
al 2-+, În Bulev. Regina Maria 24, 

Palatul Neumall. ..... _-----_ .... 

GAZETA ARADULUI 

TELEGRAME. 
(P1'În fir special.) 

Semnarea acordului cu pri
yire In Oceanul Pacific. 

Negoeierlle polono-cehoslo-
vace. 

Var,~ovia. Negocierile dintre 
Polonia ai Cehoslovacia au fost defi
nitiv ter;"inate. Delegaţiunea cehoslo· 
vacă a plecat astăzi. 

Del'ltlrmurea Germauiei. 
Berlin. - Contrar aserţiunilor re· 

petate (le politicianii streini prin care 
susţin ci~ dcsarmarea Gefmaniei nu-i 
decl\t simulată, statistica din sursă 
competentâ. arată că desarmarea s'a 
efectuat în totul. Pâ.Ilă la 1 Octom-

Washington. - Viviani a primit 
aseară. răspunsul lui Briand prin care 
acceptă participarea Franţei la acor
dul celor patru puteri referitor la 
Pacific. 

vrie Reichul a predat comi'iiunei 
RU~h\ nJhă (lareşte aliplrea I aliate spre distrugerf\ 5.865.000 

In Polollh,. 1 puşti şi carabine, 102867 mitraliere 
Tr.Z

na
. I 28.340 aruncătoare de mi ne fiii tubu? 

,. Comitetul centr<,l al l' T 

Uniunei nationale din Rusia aibă a rl e re~pl'ctl\''', 53.9)0 tevi de tll-
hotărât participarea în llumăr mare I nuri, 27,640 afeturi, 38 400.000 pro-El va face o comunicare in a

eeasta chestiune aZI Ja ora 11~ la 
conferinţă. 

• 

I 
iectile tie artilerie şi torpile. 15 Ion 000 

la alegflri pentru a~şi indeplini datoria ; g.rallate, 58 milioane ba Ilbe, 440 mi
~i a manifesta voinţa de a fi unită. I 1 P . ~ IOane Carl uşe, 14.000 avioane ~i 

TVashington. Acordul cAlor 
a olonia. Partidul ţărănesc a luat I 27 695 motoare de avi'Jane, Cea mai 
aceeaş hotărâre. : mare parte djutre aceste au fost di-

patru mari puteri referitor la Pacific 
a fost semnat asearA. 

• 
i struse, 

Arme tMnuite in Ger- I . 
DJlluhl. i Acortl chino-japonez cu pri-Paris. - Bl'iand şi·a uprimat 

bucuria cu privire la semnare<! An
tantei quadruple relativ la Oceanul 
Pacific. 

Dilseldorf. - Autorităţile de ocu- ! '·.re la Kiuutcbellu. 
paţiune au df>scoperit la cazarma din I . Waghi~gton ~ De!e~aţii chinezi 

I D .• Loueheur de~pre vizit.a 
I sa la Londra. 

or.~ş opt mitrali:re 147. arme şi 30 i ~i F'pone;l,1 au ajuns la un acord prin 
mi~ ~artuşe de IIlfantene. O Dolă 0- ! care China îşi recapiită. toate pro
fi~l.ala.. spunf' -că aceste arme ŞI mu- I prieUlţile difl teritoriile Kiautcheau. 
lIlţ1U1lI ar fi fost depuse de armată 
în timpul ultimei illsurecţiuni. 

I Paris. - Loucheur tntorcându-se 
dela Londra a sosit Vineri seara la 
Paris. EI a declarat ziariştilor că se 
reintoarce cu o impresiulle cu totul 
fa vora h i lă.. In tot 1 i m ru 1 con vers a ţiu
n'lor nici un moment nu s'a discutat 
dacă trebue să se acorde Germaniei 
un moratoriu. 

Dil'Jtribuirea premiului No
bel pentru place. 

Christiania. - Comitetul .Nobelc 
a decernat jumătate din premiul No
bel pentru pace pe anul 1921, mi
nistrului Brallting, cealaltâ jumătate 

secrf'tarului general al ligei interpar
lamentare, Lange. 

IAucheur a examinat cu cance
larul tezaurului acordul dela Wies
baden. Deasemenea sta intrf'ţinut f1i 
cu Lloyd George asupra situaţiunei I 
economice mondiale şi a cAzut de! Solemnitlltea predărIi pre
acord în a recunoaşte necesitatea. miullli Nohel lui Anu.toJe 
de a Se examina această chestiune. I 

Cu ocazia acestei întrevederi L1oyd! , 
Geofl.;e a rugat pe Loucheur de a I StQcholm. - Anatole France a 
invita pe Briand să vină la Londra i primi! la Academia de muzică pre
chiar .inainte .de Crăciun. Intrevede- l' miul N.obel p,entr~ literaturi. Această 
rea dIntre Bnand ŞI Lloyd George sole~HI!ate. ~ a .facut în .pr~zenţa te: 
va avea un caracter oficial. I gelUI, a pnnCII)]lor, a pnnclpeselor ŞI 

Lloyd George doreşte 3ă cunoa. a întregului guvern. Scriitorul frau· 
sdi. punctul de vedere francez asu- I cez a primit din mâinile regelui il1 

pra problemei ecollomice mondiale. mijlocul aplauzelor entuziaste pre· 
Loucheur va insoţi probabil pe miul, diploma şi medalia de aur. 
Briand. Suveranii au oferit astăzi UI1 de-

Termilllind, Loucheur a declarat jun in onoarea lui Anatole France. 
că a găsit in A nglia o atmosferă 1 
cât ~e poate ~~ favora~iJI şi el s'a Bugetul naval al Franţ,ei. 
convllls că mlStttnea lUi Hugo Slinnes I 
a eşuat complect. l Paris. - Camera a adoptat fără 

. Bri~nd va accepta probabil invi- 1 discuţ'un: pro~ct~j de lege prin care 
taţla I~l Lloyd George pe care Lou- se .fixeaza anUlIăţtle .ce trebuf'sc ,în 
cheur J-O va transmite chiar azi di- sens!" tn bugetul anilor ] 922 pană. 
mineata. la 1925 pentru executarea construc-

, ţiullilor navale uşoare. Prin acest 
Călătoria dlui Briand la. proect se prevede între altele pără. 

LOlulra. . sirea cOrlstrucţi unilor cuirasatelor de 
felul , Normalldie (. 

Pa1'is, - Briand a. primit asearl 
pe rer,rezentanţii presei în faţa că
rora a declarat cii. intenţionează. să. 
plece în ziua de 19 sau 20 corent 
la Londra. Chestiunile de ordin fi
nanciar şi economic precum ~; alte 
probleme vor fi mai fnlâ.iu examinate 
în timpul conversaţiunilor ce vor 
avea loc intre dsa şi Lloyd George. 
Chestiunile orientale vor forma obiec
tul unei noi intrevederi la care va 
asista şi reprezentantul Italiei. 

'" 

Pleblscltlll dela Sopron. 
Sopron. - Misiunea generalilor 

aliaţi a botărât ca plebescitul rn ora.· 
şul Sopron să se efeclueze tn ziua 
de 14, iar tu provincie iu ziua de 16 
Decemvrieo, 

NegOCierile poloIlo-gcl"mane. 
Va1·şo!1ia. - Delegatiuuea germană 

s'a intrunit la Katowitz în ~edi!lţă. 

Armata, Cehoslovaciei. 
Praga. - Comisiunea eCOllomică 

t a Parlamentului a votat un credit de 
5~ .milioane coroane pentru scopuri 
mlhtare. In legătUfi cu acea,>ta zia
rul c Prager Prfsse~ constată. că Ceho
slovacia are astă?,j 300 mii oameni 
sub arme deţinând astfel recordul in
tre toate statele. # 

i Pn.rlliul nu dorf'şte 
lui RiltbcIlltU. 

vizita 

Berlin. - Plecarea lui Loncheur 
la Londra este considerată ca un 
semn bun avâ'1du-se in vedere a
ranjaJllentele anterioare stabilite cu 
Rathenau, 

Ziarele f;plln că Rathenau voind să . 
vini la Paris a fost sfătuit să re • 
nunţe la acea,>ta căci Parisul nu este 
dispus să. vadă. un intermediar ger
man îl) regu!ar~a diferendelor dintre 
Fr,mţa ~i Anglia. 

Ucraincnii bombarflenză 
Klewul. 

Berlin. - Ziarele de seară anunţă 
că insurgenţi; ucraineni bombardează 
Kiewul care arde în mai multe puncte. 
.Garnizsana sovieti~ă.. sta disolvat, 
Comunicaţia Între Kiew ~i Moscov~ 
este tntreruptă.. Divizia 23 sov ietică 
a sosit in ajutor. 

Luptele de la 
Tiraspol. 

• D'lera. află din Bender că. tn 
jurul Tiraspolului s'a dat acum vre~o 
săptămână. o lupll violent! şi trupele 
petliuriste au fost covârşite de ar
mata roşie 

le 
'1 
,a 

Răspândit.i Paris, - Ziarele comentt'ază In preliminară. S'a discutat a'iupra che-
m?d. favorabil faptul că ambii pre- sliunilor care trebut'sc tratate în 

Parte din combatanţi cu ofiţeri 
s'au aruncat in Nistru trecând parte 
răniţi şi degerati, pe teritorul româ~ 

ntsc t unde au fost dezarmaţi. 
mten vor avea:la curând o Întreve- cursul negocierilor po!ono-germafle 

Ga t .1\ d I ., dere. Bunăvoinţa reciprocă va per- care vor începe astăzi. M~mbrti co-
!ii" ze a fira u ur mite să. se Înfăptuiască restabi- misiunei au exprimat dodnţl de a 
1

1 
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Teatrul Orăsellese .. •• 
Bepertorul săptămânal. 

Marfi: Dasurul albastru. cn concursul 
Duei Mici Horvath 91 Dl. Andrei 
La .. zl6 (Abon. C.) 

Miercuri: Offenbach opereta cu concursul Doei 
MICi Horvllth şi Dl. Andrei Laszl6 
CAbon. A.) 

Joi: Premieră Bocaccio (Abon. B.) 
Vineri: Bocaccio a doua oară (Aboll. C.) 
Sâmbătă: Boeaeeie (Abon. A.) 
Duminecă: Matineu. Rosa din Stambul cu 

concorsul Dnei Mici Horvâ.th ~i Dl. 
Andrei Laszl6. 

Seara: Boeacelo (Abon. B.) 
Clopotele din Corneville renumita operetA 

alni Robert Planquette se va reprezenta prima 
oară Sâmbătl. Rolul principal il va. avea DJ. 
Andrf'i La87.l6 în celealalte roluri: Serpolette -
Mici Horvâ.th, Germain - Mici Halmos, Gaspar 
- Rada lnke, Marchisu Henri - Andrei Lâ.szlo, 
Renicheaoux - Mihai 008kai, Primarul- ~'aludi. 

A dooa reprezentatie a operetei va. avea Luni 

Dirigentul orchestrei: Matei Csanyl. 
Regisor: Ooslder Jakabfy. 

In săptă.mâna viitore 89 va prezenta. senzli- ~ 
ţiouala. piesă sat,Îtică. ~Knoblauchu - alui Fa.un în 
rolul principal cu Bela. Meszaros. 

Teatrul APOLlO . .." Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 12, 13 Decemvrie 

Luni, Marţi 

Atracţie italiană! 

Fabricantul de fer. 
Dramă social11 în 4 acte. 

In 12, 13 Decemvrie 

Luni, Marţi 

Secretul speluncei 
păcatelor. 

Dramă de detectivi rn 5 
a.cto. 

Prim actor: M. Menl. _ li. Primi actori: Max Landa 
chelh. .--. 'ii Hanny Weise. 

CINEMATOGRAFE. 
Fabricantul de fer, dramă socială în 4 acte, In 

"Apollou, in 12, 13 Decemvrie. Vecinica luptă 
dintre patroni şi sala.riaţi t1i.se prezenti in piesa 
aceasta in cadrele neobişnuite pân'acum la cine· 
matografe. Compoziţia piesei stii, la. înă.lţimea dra
melor artistice ~i deslegarea problemei cu toată 
Tf'alitatea. sa ne face impresia, el putem spera în 
jzbâ.nda dreptlţii şi in buna inţelegere intre 
cei ce deţin deocamdată. puterea. şi Intre oei ce 
pretind sil. o a.i bi. 

• 
Secretul speluncei păcatelor, dramă de detectivi 

în "Ura.nia", în 5 acte, în 12, 13 Decemvrie. 
.Max Landa detectivul reuumit călătoreşte cu 
milionarul Compeau, pe care·J pândesc spărgă
tOJii. lfax pune mâna pe vătivul lor, apoi ou 
ajutorul amantei ununia dintre spărgltori pe cei
la.lţi. Lupta dintre detectiv şi ~părgă.tori, in care 
S6 amestecă ,i publicul oăIător pe u,>cat şi pe 
mare ia. dimensiuni a'l\ de mari încât interesul 
nu slăbeşte nioi un moment, până când in stâr~it 
detecdvul eBe pe deplin iuvingător. 

Se caută un 

contabil şi dactilograf 
perfect tn limba romtmă. Adresa Regiunea. I. Vi· 
tioolă tn Ciala. 

cooocooocococoooooooaoooaoc 

,,~Ierknl''' dev::::i~te "Rermann" 
vânzare în celea mai mari magazii. 589 
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Caut cumpilrMori de case private recomitnd case de 
tnchiriat şi case mai mici spre vânzare în suburbii. 

Mijlocesc inpru.muturi VILIAM F S Z U c s 
cu pre~ avanta.l0s - • 

Arad, strada Alexandri nrul :1 • 

.- ----- -. 
~ piii~;~el:fu~~;ă,ldei;~~ ~ 
~ haine bărbăteşti ţd pentru copii ~ 
~ Clasă separată de măsurat , 

• SZANTD si COMLOS ARAD, e 
~ PIaţa A.';ram Ianeu No. 22. ~ 
~ 381 Edificiul Teatrului. , 

e_ --- -- --. 

1 
de fnceperea licitaţiei sunt datori a depune la . ~I 
mânile esmiaului judecAtoreso vadiul de 160.(0) 
de Lei. 

Rachiul oare vine sub licitaţie cnmpAră.torttt 
il po~te cumpăra numa.i in bntoaiele proprii. 

Cumpărătorul cu slhârşÎrea licitaţiei e da\()r 
lu dată a sol vi intreg preţul de cumpărare la 
bani gata, căci in caz contrar marfa pe perieo. 
lnl lui mompntan se va licita din nou. 

Cumpărătorul e obligat momentan dupl si. 
vâ-rşirea liciLilţiei a lua in primire ~i a traJU. 
porI a marfa. 

~o:np,,~inţa de cumpărare insărcinează pe 
cumparatOrI. 

:Marta O poate grada cumpărătorul tllaiQt~ ~ 
de licitaţie. ~ 

Li pova, la 10 Decem vrie 192]. 

Dr. Henric Szeg6 i 
advocat din Radea. -------------------------~l Antistia comunală a Ci ro. 1. Sacra Militari • 

Tuburi de cigarete 
numai până la 31 Deoemvrie se mai pot' vindfl 
în baza dl;lpoziţiunilor legri cvantumul ce 11 

mai avem, se capătă. la Firma. 

H.BLOCH 

MIA 29 LEI 
-

Levai şi Szigeti 
407 

"e .1.1 Cll",.& 

." -- '''ti loal 'n'" ~ .-..am. e ... şi Co. ... 
Vil-a-vl. de J n t rar eal a T e a t r u 
Recumandă. magazinul 'bine şi abllndant sortat ou 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

-.-........ -
Publicatiune de licitatie. 
l' , 

RKchiuI de prune cOlltribuit, vândut • prm 
pa.rtida mea firma Armin şi Ioan Schwarz din 
Lipova comercia.lJtului din Strada Nicolaul-Mare 
All:'xandru Singer, de cca 800 Hectolitre de re
colta din anul acesta, de tărime ru general de 
27% tn urma tutarzierei cumpărătorului, pe 
dauna, pericolul şi cheltuelile lui În baza §§ 351 
352 şi următoarele din legea. comercială (K. T.) 
În 15 Decemvrie 1921 la 1/211 ora n. m. fn d"po· 
zitul din Lipova. a tirmei Armin şi Ioau Schwarz 
pe lângă. intervenţia judecă.toriei de 0001 din 
Lipova il pun în vânzare în o poziţie la licitaţie 
publică., în butoaiele cumpărltorului la licitaţie. 
Preţul de esclamare e de litru % 32 Lei 00 
bani, dar rachiul care se va licita, la cel ce va. 
face promisiunea mai iualtă se va viuds şi sub 
aoest preţ. 

Acei, cari intf'onţionează a cnmpăra, îm"inte 

Act de multulDire 
Subsemnatul David Mohnblatt comerciant 

domiciliat in Hoto~ani. am asigurat depozitul meu de 
mi\rfnri din Bucureşti la SocIetatea de Asigurări 
"A.STR"-" şi suferind o mare pagubă prin încen· 
diu ce Ilo avut loc la acest depozit, am fost despăgubit 
şi achitat în modul cel mai culant cu suma de lei 
580.000 prin arbitrajul D-lui Alfred Lowenbaoh membru 
în Consiliul de Admmastrarie al Societătei. 

Prin aceasta aduc viile' mele mulţ.uDlire conducll.
torilor Societăţei care au pus tot interesul ca să fiu 
lichidat în modul cel mai drept. 

E îmbucurător ca o Societate de Asigurare să 
procedeze cu bună voinţa cu care a· procedat 
,,&.l'4TBAh ~i ca film t:'icane 511. despăgubească o 
pagubă destul de însemnată. 

(8~) David IJobnblatt 
Strada BiseriCa Pop Chiţu 18. 

13ucure~ti, 23 N oemvrie 1921. 

-
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Publicatinne. , 
Conform ordinului cercului de Recrutare of!: 

oiul 1. O. V. No. 1491-1921 în luna curentă ia 
la Or8 81/ 2 au si se prezinte la oficiul 1. O. V 
urmlltori invalizi pentru revizuir(!c. 

Alexa.ndru Fried, Stefan Farkas, Iuliu Gr\h1, 'U 
Ganea. Ioan, Teodor Gid, Leopold Griinfeld, VI> lIIl 
chentel Schambre, Gavrila Vanou, Balint Sza~ re 
St.,fan Siclovan, Pavel Smutni, Ioan Steph~ IV 
Dimitru Szilagyi, Eugen Szabo, Alex.alldru Sui~ in 
Ioan Sambu,ra, Alex~ndru .Szabo, Lazar TIi, tiI 
S~efan Horvath, ~avrlla BOltor, Iosti OofBCl1l, , 
Ibe Roman CovaclU, Todor Gusztav, FrRnci~ Ifl 
TaHcs, Eugen Weis!/'., Vie Mihailovici~ Bt~ iCI 
Markovicl'l, Miksa Samuel, Stefan M~~zâros, Andrri)11 
Mickalaceao, Dimitru Maier, Mandel Andor ~I 
Francisc Nagy, Iuliu Ol'avetz, Parvadics Swfau' 
Iosif Ratill, Iosif Raner, Petru Rom>l.n, Gheorghi 
Rai cu, Ioan Ruda, Ioan Sirian, Gebei And~1i~· 

j Adam Heinrich, Andrei Hanzig, CaTol Bea ~l 
I MI haiu Herling, Stdan Heller, Ioan Iuleau, lc-sa lu 
I Hes, Alexandru Marton, Ioan Roz"a, Adulf Ret~ e 
I Mello Emerio, Carol Boca, Ioan Bulba, Constant: iii l Popoviciu, Alexandru Meixnu, lîlat.ei Kisst Eme/ii . 
. Davidhazy, Iosif Balint, Iosif Ardelshn, Dimitll' 
I Ardelean, Mihain Berer, Iosif Breban, lOii tai 

Burian, Iosif Balogb, Iuliu Braner, Vaida Fiii Nu 
Angelin Veber, Weiaz Armio, AIE'X8. Z.iC&l le 
Augustin Zeberer, Zaharie Vladi, Varjas Emeri 
Iacob Wt>isz, SicOl;a Andrei, Andrei Szabo, Fid . 
Ludovic, Miksa Scharfstein, Ioachin6 Tul~" m; 

Trifoi Gligor, Trutea Petru, Leopold Fo;llS( 
Dimitru Vlailov, Rucsek Iguaoz, Polareczky Ioa! , 
IORn Papo!!, Milol-l Docmanov, Gheorghe r~ ~l 
Lubita Csizmas, Ioan Oolarov, Ludovio B~ra' 
Andrei Lacko. Izidor Lovy, Rezso Urlich, Andl ~a 
lllas, Dimitru Damian, Milos Petrovits, Soh~ II 
Kovâcs, Stefan Heder, Mircn Kerlcs, Lauren:' ~I 
Datco, Victor Gergely. ~ 

(SS) Pocioianu m, 
şeful circ. L :1( 
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"GAZETA ARADULUr~ 
,1 

A. TENTIUNE! 
Facem cunoscnt Ono public cumcă., cOllform hC7 ~e 

tărî~rei consiliului Ministerial apărut tn Mocitol'!:·:ar 
~ficio8 No. Y? Reprezentanţa g~ne.rala ~ ĂMtrf,l ii! 
dm Arad preIa pe lângă colea mal tavora bile oomli' . 
ţiuni asigurările contrac'ate cu Institutiunile de asi' â 
gurare germaneI austriaca şi maghia.ra deja incets:i jo 
de a funcţiona. 

Totodată atragem atenţiunea On. Pllblk cumcl 

Institutul de asigurare "ASTRA" :e 
nu este identica cu "ASTRA" Montana (din Franl' ~1lJ 
furt) care acuma fondat. Binevoitorul sprijin îl oo.~ :uJ 

GUSTAV TAS(JU: 
conducătoral.ce.ţiel din Ar.a ~! 
B. Regele J!'erdinand I. N'o. 19 l~ 

calitate din timp de pace în toate culorile iar să. află de I 
oooooooooooocaooooocoocooca . iiI ..... 
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