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a I~I?ORllIATIUNI. 

_ Marţi, după masă la orele 5 a avut Joc, 
d ~ cadre solf'mnf', În curteacazarmei poliţieneşti 
~:' ~r 51rada Mărăşeşti depunerea jurământului de 
, 'Ire ofiţerii poliţiei din Arad, din nou incadrati 

,urma unificării poliţiei din A~deal cu cea din 
ichiul r('gat. 

Ofiţerii noi incadraţi au depus jurământul 
',intea părintelui protupop Vaţian care a cetit 

:.,\mântul şi a prefectului poliţiei Arad, d. O. 
J:: >1I1a. 
'. părinte le Vaţ,ian şi d. prefect O. Gritta au 

,[bit apui în cuvinte însut1eţite, ofiţerilor poliţiei 
;c:lIldu:le deplillă sănătate şi putere în tndepli· 
[:ta datoriei lor. 

ţi; -. D. mi?istru Garoflid in cursul călătoriei 
,l j:e de lfl~pecţ1Ulle in Ard~al, a fost Sâmbătă in 

au l,.,d. împreuuă cu dnii Ciplianu, directorul casei 
na: (,~trale a cooperativelor ~i improprielărirei, şi 

':,:rini, direClOrul general al agriculturii pentru 
~ţ ;,~eat 
" D. mimstru Garoflid cu aceasta ocazie a 'luat 

: isuri pentr~ deschiderea în termenul cel mai 
N~:,ft a şcoalei de contabili în Arad. 
. ~~ Sâwbă'ă dimineaţa d. milustru a făcut o 
Il leursie la Miniş, vizitând şcoala de acolo in for
, fir,du-s~ asupra nevoilor acelor şcoli. 
W Sii.mbă~ii. după. m~să el. ministru a părl~it , J >ldul, plecalld la Tlffil:;lOara. 

.- Primăria oraşului având tn vedere că unele 
';ţuri tn piaţă s'<tu urcat în zilele din urmă, a 

, ;11 noui preţl1ri pentru unele articole in Iucal uri le 
:1. . : consumaţie. Astfel al) fost urcate preţurile ur

il0areior articole din cafenele: un ou fert lei 
r' :.50, 2; jumări din ~ ouă lei 6.50, 5,50,4; 'luncă. 
~ :l:[Îl (12 dgr) cu hrian lei 8, 7, 6; punci de ouă 

jum. dec!.) lei 12, 9, 8; un pahar knick, bain lei 
, ~, 4. 

'In acei aş proporţie au fost urcate în restao
l''ite preţurile mâncărilor cu ouă şi a brânzetu
a' ',; 

Totodată primăria a abrogat dispoziţia tn sen
: căreia restaoratorii incasau 5 la su tA din preţul 

b,' .. d" 8 "iumaţlel, up!> ora seara. 
~el:f 

- Marţi a sosit la Arad d. Andreiescu, nu-
• . in calitate de director la prefectura poliţiei 

1.1' '~localitate. 
l 

, - Convocare. Invăţătorii plasei Chişineu sunt 
:!' ',;aţi a lua parte la conferinţa tnvăţătorească, ce 
U:I la ţinea la şcoala primară de stat din Chişineu, 
'r :;;inecă. in 27 Noemvrie 1921. - Sunt rugaţi a 
(il' :,::cipa "Ia ace.astă conf~riliţă şi binevoitorii şi 

':Jlilllom !;Ieoa:el. 
ProDrama: Q,edinţa ântâia: La 9 ore a. m. par-le:' '"' 'r' 'me la serviciul divin în sfra bisericA gr. or. 

le 'âr:â din Chişineu. Deschiderea şedinţei, ct~'ara 
':eamul rOfilîiuesc> prelegere practici ţinută de 

le j inn'lţătoare S ,fia Tăucean. cu elevii ci II 
:,,' :\periente peda~ogice. luc! are didactică, cetită 

ie'."' lulian Pag~bl. cI~suşirea corpurilor solide. 
:tgere practica, cetIta de d. Petru Cherechean. 

li) , ,lunie de copii, lucrare didar'tică cetită de in
,:ă:orul Teodor Câmpan. .Spre o lume nouă.. 

:,re didactică pe baza prinCipiilor a şcoalei 
11Ili~ .:cii de Dimitrie Boariu. Discusiuni asupra lucră.-

':: şi asupra circularutui centraL Incassarea taxe
" Propuneri. 
,Şedinţa a doua la orele 2 d. p. m.- (Şedinţă 

. ::Iă). Rugăciune, iuet cu şcolarii. Unele scă
:1 de ale Românuiul şi delăturarea lor, prelegere 
:',ra ii ţinută celor prezellţi de înv. director Di
?e Boariu. c De leac ~ dialog predat de 2 şcolari. 
·)Omna. duet cu şcolarii. .Despre buna inţele
.:" tnJog predat de 3 şcoiăriţe. • Iflvăţi,tura., 
',ă, teatrală, predată de 4 şcolari. «Doina. duet 
tcolarii. Inchiderea şedinţei. Chişineu, 14 

,::nnie 1921. Dimit1'ie Boew;u, pre~fldillte. 

- Monitorul Oficial apărut Miercuri publică. 
::etul de convocare a corpurilor legiuitoare 
~:~u sesiunea ordinarA 1921-19~2. pe ziua de 
~Qemvrie. Speranţa liberalilor că Regele va re
i ,emnarea şi v& cere guvernului o amânare de 
eHi n'a fost deci realizată. 

- Marele filozof francez Emil Boutroux a 
::dat ieri la Paris. 

GAZETA ARaDULUI 

- D. dr. Cantacuzino, profesor la Universi
tatea din Bucureşti, a fost ales corespondent extern 
al Academiei de medicină din Paris. 

- Calmette, subdirectorul institutului Pasteur 
din Paris, a făcut o importantă comunicara la 
AC8.demia de ştiinţe. franceză. El a descoperit un 

.1l0U vaccin prin care baccilul lui Koch este făcut 
incapabil de a mai produce tuberculoza. 

- Din Berlin se anunţă. că s'a şi instituit 
tribunalul mixt r'omâno-german. Dupii cum am 
anunţat, acpst tribunal s'a instituit conform trata
tului dela Versailles, pentru a judeca chestiu
nile r~mase în litigiu intre jndustria~ii români şi 
germanI. 

Reprezentanţii României sunt dupl. cum se 
ştie, d. Antoniade, consitier la Curtea de apel, 
asistat de d. Căpiteanu, secretar de lagaţiune. 

- Poliţia din Târgu! Murăş a are,tat pe de
tectivul Constantin Malavan, dovedit că. a excrocat 
pe un grădinar bulgar. Făcându-se o perchiziţie la 
locuinţa lui Malavan s'au descoperit numeroase chei 
false şi instrumente pentru spargeri. 

- Conform unei decizii a ministerului de 
terno, localitaTea Neapole şi împrejurimile 
fo,>t declarate de serviciul sanitar, contaminate 
CIUmă 

m
au 
de 

Ca urmare, vasele. căll.torii şi orice prove
nienţe din aeeste părţi nu vor putea întra în Ro
mânia decât prin portul Constanţa, iar pentru 
uscat, prin punctul Giurgiu-Ramandan şi vor fi 
supuse unei carantine de 7 zile ~i masurilor sa
nitare conforme convenţiei internaţionale de la Pa~ 
ris (1912). 

Nu va putea intra în ţară. nici un grup de 
călAtod emigranţi sau vagabonzi. 

- Direcţiunea minelor din ministerul de in
dustrie şi comerţ tratează cu fabricile ,de sulfat de 
cupru din în,reaga ţarA modalităţile distribuirei 
acestui produs care se extrage la noi din cartu
şele vechi din' depozitele militare, în vederea 
prohibirei importului de sulfat de cupru din strei
nătate. 

- Ieri dimineaţă, mulţumită. prezenţei de 
spirit a conducăTorilor de locomotive, s'a evitat O 

ciocnire catastrofali de trenuri-pe linia Arad-Ti
mişoara. Din cama ceţei mari, trenul de persoane 
ce venea dela TImişoara spre Arad, Între gările 
Vinga ~i Orţişoara era să se ciocnească cu Ull 
tren de mărfuri, ce venea din directia contrară. 
Conducătorii locomotivelor a reu~it În ultimul mo
ment a opri locomotivele. S'a pornit o anchetă 
pentru stabilirea ră.spundel ei. 

x Federala .Cooperativelor Săte~ti Aradu\c 
angajează de la 1 Decemvrie 1921 un contabi t şi 
un casier. Doritorii se vor adresa preşedintelui 
consiliului de adm. dr. Victor Hotărall, Bllievardui 
Carol 1. 37. 
.. ..--. ... • ... ,,.-__ .... 4· ...... ___ • ... ·.,,-__ ... •• ...... ,,-... __ ........ ~ .... ,.-__ ... ...... 

COl1sfătuirile purl~lI11ent.arnor 
" ţărănişti. 

Bucure,qti. - Membrii clubului parlamentar 
al partidului ţărănesc s)au întrunit de două ori 
în cursul zilei de ieri pentru a formu la deci
ziunile definitive asupra atitudinei grupărei faţă 
de ultimele evenimente politice şi în legătură cu 
hotărârile congresului. După lungi discuţiuni che. 
stiunea elaborărei noilor ~tatute ale partidului în 
conformitate cu prog-ramul votat de congres a 
fost !'loluţ'onată in sensul că. pe anul curent 
vor rămânea în vi~oare tot vechile statute, in 
acest interval Însă se vor redacta statutele nei. 
Adunarea a trecut apoi la chestiunea. reVIZUirei 
motivelor cari au provocat retragerea din parla
ment a gruplrei ţărăniste. 

. Asupra ace~tei chestiuni d, C. Stere a făcut 
o lungit expunere desvoltând punctele programu· 
lui care ar impune ~nrpărei ţărAniste participarea la 
lucrările parlamentului. 

A urmat o Icngă discut·ie asupra acestei 
chestiuni. Majoritatea oratorilor s'au pronunţat 
pentru necesitatea exerciţiului mandatelor încre· 
dinţate membrilor partidului ţărănesc de către 
corpul electoral. Discuţiunile netermillându-se vor 
fi continuate intr'o altii. şedinţă. Deciziunea defini· 
ti vă. se va lua pe cale de vot adoptându·se păre
rea majorităţii. 

(Prin fir special.) 

TE LE G Il r\.l'l E. 
(Prin fir special) 

Amânareu. termenului pentru d('pu
nerea decfuraţiunilor .. 

B u cur e şti. - Deoarece s'a con
statat că până la finele lunei Noemvrie 
nu s'ar putea depune toate declaraţiile de 
impunere, ministerul de finanţe a hotărât 
în principiu amânarea termenului cu cel 
mult cincisprezece zile. Deciziunea for
mală se va face cunoscută ulterior., 

NOU3 bancă de emhdulle. 
Bucure$ti. D. VIctor Bontescu a fost 

primit azi in audienţ.ă de primul millistru d. gen. 
Averescu. O lungă consfatuire a avut loc intre 
preşedintele consiliului, şr fostul millistru de in
dustrie, care e conducătorul Băncii A~rare din 
Ardeal. 

In jurul chestiunei în fiiuţă.rei unei noui bă.nci 
de emisiune de hârtie monedă. Este vorba că 
acea:-.ta nouă bancă. de emISiune pentru provinciile 
alipite să se formeze direct sub auspiciile Băncii 
Agrare. O hOIă.râre defiHi(lvă. nu s'a luat Încă • 

Conrerinţa dela Wnshlngton. 
TVashington. - Comisiullea pentru extremul 

orient a Inceput discutarea amanuntelor referitor la 
integritatea teritorială. ~i politică a ChinE'Î. După 
cererea lui Briand, comisiunea delegaţi lor celor 
cinci puteri va delibera azi asupra desarmării te
restre spre a regula în mod definitiv această. che
stiune înaintea plecArei lui Briand. 

* 
. Washington. - Briand a declarat după. şe-

dinţă, ~1I!r'un cerc de oame~i po~itici că deleg~ţii 
franceZI sunt profund emoţlonatl de mod ul cu m a 
fost primit expozeul său de tuţi membrIi ('onfl'rin
ţei. Briand e convins că. toate staI ele aliate vor 
contribui la desannarea morală a Germ:tniei. 

* 
JVasbi1lgton. - O rez.oJuţie adopta.lit dl" con~ 

ferinţă proclamă suveranitatea. independellţa ~i 
integritatea teritorială a Chinei, obs~n ând că. acea 
ţară. trebue să recunoască. tuturor pUlenlor egali
tatea comercială penlru a se desvolta in mod 
normal. 

Fridf~ric ÎIl1I)otriva contelui Bt~tlllen. 
Budapesta. - Fostul prim mini~tru, Fri

deric a vorbit la o întrUllire populară alacând 
I pe contele Bethlen. Frideric cere primului 

ministru ca si descopere toate firele loviturei 
carliste. 

Lucrările confel'inţei de1a POl'torose. 
!'O?·f01·ose. - In şedinţa plenară de azi 

conferinţa a adoptat În mod definitiv propunerile 
~omisiu!lei cu pr~ vire I~ desfi iJlţarea restr icţi dor 
Impuse ImpOrIUIUl în tănle europene ale fostei mo
narhii. 

Deasemeni s'a hotă.răt ca restricţiunile im
puse exportului îlltre aceste teri ~A fie anulate 
până la ] Iulie 1922 câlJd se vor incepe tra!ative 
pentru încheerea unor tratate baz'ite pe libertatea 
comertului. 

Răspunsul dIni Argetoiauu la atacu
ri! (}; li bera le. 

. l!ttCu1·efti. -:-:- RA;purlzând la atacuri le orga· 
flulm bberal "Vlltorul Impotriva gu~'ernu!ui d 
Argetoianu, ~inistru ~e interne, a spus într." al~ 
tele, în v?rblr?a sa ~.lf1uttt la Brăila, că în timpul 
guvernArei dlUl BrătJanu se aflau În streină,tate 
trimeşi pe conlnl statului şi plătiţi cu enorme sume 
de valută streină. câteva sutA de oameni. Câteva 
sute de ami.ci, politici ~i regimului liberahlor risipeau 
averea publIca îl1 oC<:ldent, nefAcând absolut nimic 
pentru ţară. A trebuit o muncă de Juni de ziLe 
ca să se d~a de urllla tuturor acestor misionari 
cost-i-;itori şi inutili ca. sl înceteze acest scandalos 
si!tem. 

Actualmente se g!lsesc tn streinătate misiu
nile absolut necesare. Ele nu cuprind la un loc 
nici douăzeci de persoane. 

Red. responsabil: Laurenţiu luca. 

agazin de Haine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vÎs cu Teatrul 
498 Oră,eneSL 
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CINEMATOGRAFE. 
Robul galerelvr, dramă. fantastică în dou' părţi 

In "A pollo", partea I. ill ~o, 2t; şi 27 Noemvrie. 
Iară~i o piesă. de a lui Houore de Balzac. care 
intrece şi piesa Ourtiza.nele. Regele bandiţilor 
0011io e orlÎndit. să lncre cu cf"ilalţi ostîndiţi ca 
vâ-zlas tn galere. De aici scapii şi face d", n011 

carieră splendidă in~plând toată lumea. Prin crimă. 
creiază norocul şi fericirea unei perechi tinere, 
Fe cari apoi ii stoarce d" bani. Prd .. etnl poliţiei 
bănueşte că Vantrin, estE' vestitul handit Clliiin. 
Vorbe~te cu tin era nevastă ;:ă-i dea sub C!:'VR 

tit!n ceva beutură, cll.l't'-l va ampţi şi vor pune 
mâna pe dânsul. Aşa "e şi tutâmplă şi Collin e 
osândit la moarte. SCflpă în momentul din urmă. 
De aci în colo urmt'azii SORrtea lui în partea a 
doua. 

• 
Clasa a cincea, istorie studenţească. in 4 act.e, 

in "Urania", în 20, 26'şi 27 Noemvrie, O istorie 
amUhantă. studentea.scă. în care ştrengariile studen· 
te~ti au un sfârşit tragic prin faptul că. ~tudentul, 
care face pe eronl, strivit de cai e ră.nit de 
moarte. Toa.te evenimentele pornesc din o reVO
luţie ş.::lolară. contra presidentului despot al clasei. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 25, 26, 27 Noemvrie 

Vineri Sâmbll.tll.,Dllminecll. 

Celebrul roman al lui 
Honore Balzac. 

In 2 pll.rţi. Partea 1, 

Robul Galirelor 

In 25, 26, 27 Noemvrie 

Vinel'Î SîLmbătl\. Duminecll. 

Film Star. 

Clasa a cincea 
istorie studenţească în 

4 acte. 
De Hichard l<'alk. Regisor 

storie fantastica. de aven- A. Balqgb. 
turieri în 5 acte ,?i un .... Primi actori: A. Latabar, 

prolog. •• T. Kiirthy, 1, Loth. 

G4ZETA ARAnULIH 25 NOf>:mvl'if': 11'121 I 
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MAURIŢIU RUBINSTEIN expeditor pe C. F.R 

Agenţit~ de vamuire în A.rad şi Curtici, conce~ionl\d1 de gu \'ern. Flln0ţionari ex
perţi efectuiesc repede şi prompt. vămuirea. mihfurilor de transport. Circulaţie co· 
lectiva Budapesta, Vieua, Praga, Briiull, CI\şovia, Triest şi pe tOttte liniile d!'l cale 
i .. rată din ţară ~i streinatate, Totfelul de tl'an"ponuri, tranziteri, transporturi de 
==== mobile. reclamaţii, re"idiared. maudat(>;or de transport. etc. ==== 
Circulatie permanentă, cu camioane ·între Oradea- M· re şi Arad. It form aţii gratuit 
în orice ch .. stiune de b:,ansport. Reprezentanţe În toate ora~ete mare ule Continentului 

Del)Ozitall'i ~i a~i~urlt .. i ieftine ... Telefon interurbllR No. 

........................... 
Vizitaţi maga;"inul 

v. 1l1lSSIIl FII 
... ~~(j Uo. S. 1\. ... 

Complect asortat cu articole de tlIezon ........................... 

IOAN EOO 
~IA.GAZ IN CU ARAD Bulevardul Re· 

ARTICOLE DE 
' gele Ferdlnand 

t. N'.16 (fost Boro. Benl·t.) 
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ma n ufactu ră, Filiala Chisineu , -
stofs si rnătăsurÎ --' . ~zareengros 

- - - - - -
I 
• 

-~~~-~~--_._----.~ 
Araei (IJori) tIe 1'~ 

I 
lewlle .Ie foc tie ee, 

de stejar crepat, 

crepate şi J 

t de decauville de stejar oki -rawerze In mare ŞI în mic cu prt:t" I 
convenabile. Adm. mo~;~: , 

Br. STEFAN CICIO POF I 
CONOP (gara O. F. R) Jud~ţul Aradului. l)j 

--~._---~-----~ : ri~ 
In atentiunea ;' , 

cumpărătorilorde mobil~ 
CI 

Mobile pentru prâ.nzitOr 'i'i dormitor se~" 
cumpAra ieftin în depozi~ul de mobile Wiegt~ 
feld, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.~; OI 

~=================-~~ 
MIC A PU B L 1 CIT A TE. Levai şi Szigeti oooo~:~c~~: 
i Tot .oial de ja .... iI oi va.eJ"l'un... ~\lClf.\, 407 "1~IeIknl d. ,,,'mln" "Uer ma~! , 
cu cele. mai mari p'reţuri cumpără t \,C! . JJ.... c~ ltate ~m timp de .pace .in toat,e .. culorile iar să at!i;/ fi .' . . ..... .~ li vanzare ID calea mal marl magazll. ',' 
Salon Artbtlque Bulevardul Regina mal 'n.~ ~ .. şi Co. . 
lUaria Nr. 21. olti ....... v.. 00000000000000000000000000l ~ 

Se caută 2 femei pentru distribuirea 
ziarului nustru cu plată săptămânalli. 
de lei 100 de pt·rsoană. 

ViH-a-vis de In t rar eal a Te a t r u -=======:===========J i ~ Recumalldă magazinul bine şi abnndarit sonat cu 

Ludovic losonczy Ara~ ~ 
QI 

Giuvaergiu si Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu NIl 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

- - -- Mare aBortiment de veri ghete de logodnă, orOl08QI II 
! 

Gttrnitura de prâur.itor câştig-ata ca premiul 
prim dela societatea de Patronaj din Anid e de 
vânzare. Detaile la Csiszal' Calea Aur!>l Vlaicn 
No. 1. I 536 

Făină ieftină, procură d~la I ~ 
b~zunar si ~II perete arllintarll- Cumpăra aur peaui p li 

i 402 preţuri urcate. 'n 

1 ~ "Se aplică o femeie inteligentă dill casă. bună 
ca bonă pe lângă doi băeţi ce ii am. Limba ro
mână se poseadă. Adresa în redacţia ziarului. 039 

Doică. cam de 3U ani se caută pe Lingă. salal' 
bun ca să. lăpteze un copil pe t.imp de 9 luni. A. 
se prezenta. la Adolf Fried str. Dobra 10. 549 

Absolvent de el. III. civilă în erate 3:'; ani, 
cautii. hplicaţie de cancelistă in orice birou. Adresa.: 
Bocsig Ignat Nicolat'. 548 

Consumul ceferistilor 
547 din Arad (lângă moara Szechenyi) 

= I _2 ._~- _1 
A sosit cărbuni tie i 
prima calitate 
Magazia centrală de lemne de foc. Calea. Radnei No. 4. 
l,vÎs-a·\"is de halta trenului electrici. Bogam cu coman· 

..... "7Fh _ "-.. _ C"'ft' - • deIe să se fad\' la l1iroul de mai sus, 446 t Ali .081t eele mai noi şi moderne ~ _iWo'IIIEi_w~-~~~~~n~~~~I~'~_~'~ 

: paltoanedetoamnă,dOiarnă, ~ ::~'="~~'!:~:~·!!·P~:i:!":~~ 
14 haine bărbăte,ti ,i pentru eopU ~ 

Clasă. separată de :tnă8urat , 
~ SZANTOr 

• COMLOS ARAD • din strada Adâncă No. 2. in strada ConsiBtor~lui NO.10 • SI '~ etaj Il. Intreprind pregătirea de costume, bluze ~i neglige 

~ 
Piaţa Av'ram Iancu N'o. 22. dUI:~. [l ola ~ouă prompt ~i cu preţurI con\'eniable pentru 

I spl'l]lIlul mal de- E S r .... E R K 1 S S 381 ' Edificiul Teatrului. . parte să ruagă .... 

e- __ -_iiGUUI*_.I .......................... . 

Atelierul de cusutorie 
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Gaz~ti Ara~ului ~ ~ 
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primeste spre pub-, ~~ '~ 

Ucareanunţuri ief· :e 
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Mare asortiment de blouze, tricotate~gar- BĂRSONY ARAD, 
nituri, ciorapi şi mănuşi preţuri ieftine la _______________ __ 

PiataAvra D 
"""'"' ~ ... 
~ '1,,' [;ă ISnC1l1..r. ~ 

n 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 
CAFEN EAUA _,CORN U l VA'" NA ..... TORULUI", Dlll)rttentrumâneitric31deşlreci.Orchestl'[t(leti~. 

7 J umittate litru de vin bun lei 9 in sticle. &i 
• ... al 
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