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Mesagiul şi armata. 
Mesagiul HegaI, tn expunerea pl'oble

şi reformelor vitale pentru asigura.
progresului naţiunii, a stăruit, 1n(leo· 
asupra necesităţii de reorganizare 

armatei, ceea ce va constitui una din 
ţiile de frunte a.le parlamentului 

timpul actualei seziuui. 
Dragostea, şi entuziasmul cu care Su

a vorbit despre armata şi despre 
'le pe caro ţal'a trebue să le faclt 
oştirea noast"u, glorioasă, au Pl'O-

o impresie profunda asupra tntl'egei 
te şi asupra. Intregului parlament, 

faţa carol'a, a trecut încă odata, în 
ue stralucire şi luminâ, imagina 

romiincşti 1>ll'uit03.i'.e~· s·;ut.Jle 
ale soIdaţilol' rom[uli, cari, p1'În 
şi prin curagiul lor, ca şi prin 

ce l~au vărsat, au reali~at Ro
tntregita. 

In adevltr, nici odata o armata nu a 
mai vrednic~ şi mai demnă de elogiile 

i s'au adw~ de Suveranul sau, ca vi
noastra armată românească, ce a

ci când It venit momentul, fără să 
la Îndoială in faţa ori carei sacrificiu, 

ridicat cu hotărâre sa. lupte pen
cinstei, fi. dreptaţei şi a 

Devotamentul şi convingerea sufle
a armatei româneşti, dUpă mii şi 

de greutăţi a reuşit, îu fine, să bi-
alăturea de Aliaţi, hordeIe duşmane, 

~Ilmtâl!ld astfel, incă odată, că spiritul bi
materia şi că lupta. pentru un ideal 

asupra fOl'ţii şi asupra pornirilor 
bru tali tate, 
Toate uaţiunile civilizate, naţiunile 

Ir"V,Llll'\; ;0 şi mari ce şi-au vărsat de ase
sangele pentru o cauză sfântă, au 

t vitejia soldatului român şi au 
at în faţa lUlllii meJ'itele lui ne-

Minunatul ·instrument de lupta şi is-
nebil'uit de cura.j, ce a fost şi este 

românească, a suferit în timpul 
ni multe pierderi şi multe slab iri, 

,astfel, după cum era şi natural, a fost 
lntl"uuele tnfaţişel'i ale forţei sale de 

are. 
Aceste lipsuri trebuesc astazi lmpIi-

nite şi această operă. de refacet'e ~i de ziţie, Re Înţelege, au eşit învinAe şi cu 
reol'ganizare a cel'llt·o cu autoritate şi în prestigiul scazut, 
mijlocul atenţiunii Îutr'eguiui popor Me- Toate pal'tidele s'au resimtit şi se 
sagiul Tronului, la de~('hidel'ea corpurilor rm:!imt, astăzi, de aceasta scadere de pre
Jegiuitoal'6, stigiu, urmata de lipsa de încredere . .}le 

'fara iubeşte armata şi e gatA, Si\ le-& fost aratatA. de opiuiunea publiCă. 
facă toate sacrificiile pentm ea. ~ici un pa-rtid Insă nu a avut mai mult 

Puterea. acestor sacrificii va cauta gto de ~uferit şi nici o organizatie politică nu 
analizeze' şi s'o fixeze parlamentul; pentm tl avut mai mult de pagubit de pe urma 
a se putea proceda la o refacere repede campaniHi uedrepte ce a fost dusa, ca 
şi satisfăcătoure, din toate punctele de partidul naţional român, recunoscut astazi~ 
vedere, a oştirei, romane~ti '! t~, ;;oată t<l.l'U, sub Jlumele de ~l'egiona.-

Este mara ŞI puterml'it aceasta oştuc, h;-:;t, " 
este mai puternica de cîU ori şi când şi j Conduci uum~l .d.~ Ideea de ~ pune 
indestructibila prin lmzll şi prin prestigiul I ~nânll''pe p~t~l'e Şi dlrJJ.eat de ţljlllr~ ego
său ea aşteapta să l'einh'e în forma s~t ! 18te ŞI amblţWitSe, partldul reglOuahst 1'0-
definitivit de si trebue să o marturisim 1 mân, în momentul cftnd se m'cdea. mai si
nici odaU\ ţarn ~ l'~mâl1easeă nu a fost mai ! gur de i:3bA[](I~ a afişat I:Agion~lis mul Să~ 
\1orit;tH'l"tJ" 'de' pif.ce, de l'inÎşte ŞI tie at'"Tuo- l ett>", lt8lltI 8'tmdSrtl, prm cuvlluele dlul 
nie, faţă de toţi vecinii sai. 1 Vmda. Voevod. 

Naţiunea ascultă cu entuziasm şi cu. Pl.utidul ~at~iotlal româu., I'~J.us astazi, 
tnCi'edere cuvintele MesuO'iului Regal cu la un numar mfml de partlzam, era de~ 
privire la reorganizarea ar~Mei şi aşt~ap- parte de R. Se bucUl'a ~e Încredez'ea m~ 
tă, gata pentm ori ee jertfe, operu de s~l.~I' tl:ansllvăuene, Clll:I tnţeleg!\'Il~ eacrI: 
refacere şi de desn,vcl,rşil'e a oştirei no- flC111.e tă~ute~ ~ fost ŞI St~nt ~rotundT ,dI
astre glorioase, nastlce ŞI susţmătoat'e ale Ideel de "Umre 

. fara de nici o restricţie". 
_ .. - _._. -- -- v ." .. .* ...... ! Regionalismul partidului national a In-

Sit at' p,. rt"d 1 . N t" I I departat ul!:\sele de acest partid ce tră-
. U ,Ia il I U UI a,lOna. ieşte azi numai prin încordarea câtorva 

, Ultimele evenimete politice şi cam- ~ dintre conducatorii sAi, 
pania dusă pentru rasturnarea guvernului, Ultimele evenimeute au aratat însa 
au pus intr)o lumina defllVOritbiiă toate şi mai mult greşeala politica fll.cuta de 
organizaţiunile politice, djn opozitie, aso- către organizaţia tl'ansilvăneană ramasA 
ciate tn vederea operei de ritstuI:nal'e, I definitiv ~ntr'o ~omplectă izolare, u~ai ales 

Această situaţillne delicată şi această in urma faptulUI cit a fost părăSItă de 
luminlt defavol'abiJlt, ,proectată asupra par- catre liberali. 
tidelor de opoviţie, să explică prin aceea, Partidul ţăl'ănist a reuşit să se rea
în primul rând, că motivul pentru care s'a biliteze, intr"o mA.suI·ă larga, faţa, de ţară, 
dat lupta, nu era drept şi nu era bine prin întrarea lui în parlament, iar par
găsit, întru cât campania' de răsturnare, I tidul ~ibel'~l va ~putea sit-şi îmbuuătăţea
nu fusese făcută cu voia şi cu aprobarea Bea SItuaţia urmand exemplul dat de ţă-
naţiunii. răni şti, 

Mai mult de cât atâta, Inca dela lu~ Situaţ,ia cea mai difioilă o al'e deci 
ceput opiniuuea publică a blamat şi 8CO- partidul naţional care prin ambiţiile lui 
pul acestei lupte şi spiritul In care lupta demasurate şi prin ideea. de regiona
era pUltată de opoziţiuue. lism a conducatorilor săi, şi-a 1n-

Opinilluea publiCă nu a perdut nici streinat masele ardelene şi a apltl'ut 
un prilej să-şi exprime Încredere in gu- intr'o lumina urâtă întreg vechiului 
vern şi in legiuil'ile acestuia, dâud lOt Regat. 
deodată cuvenitul vot de blam, agit~ţiilol' Ar tl'ehui o renunţare complecttt la-
opoziţiei.' toate aspimţiile necumpănite, manifestate 

Opoziţia, în goana ei după putere, nu până acuma şi o l'eCUIloaştel"e a tutulor 
a înţeles la vreme cât de grea era si- greşelilor comise, pentru ca organizaţia 
tua.ţia ei, în faţa naţ'ioluii şi cât de urfttă trausilvaneană, izolata şi redusa, sa mai 
apal'ea lupta ce se purta pentru răstm'll&- ~ poată apărea într'un mod decent tu paria-
rea cabinetului. I ment. 

Din această luptă, partidele de opo- Acesta este rezultatul a.cţiunii impru-
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dente şi nenatiotlflle Il (';,itorva. politwiani 
transilvăneni, carL in directiva lor poli
ticA., nu au voit t:la ţie Hca,mii de gla.sul 
maselol' popuhl,l'e şi de vointa ţhrii ce 
nu pOt\te SH admita turburad şi agita
ţiuni sterile, în nişte momente când toţi 
fiii naţiunii sunt chemaţi sa-şi faca dato
ria, renunţt'tlld la ori ce consideraţii de 
egoism şi vanitate. 

Situatia pe-nibilii. in cal'C so ga~eşte 
azi pHl'tidul regionalist I'omftll va trebui 
si\. SCl'VCa8că. de lecţie tutuI OI' ol'g;miza, 
ţiunilor politice, accentuându-se punctul 
de ved(we ca, tl'ehue în toate împrejun1-
riIe să se ţie se a nlil, de voinţa suvel'ană 
a poporului. 
__ .. ,e",,_w'lc .... , __ ....... -. ... ; ... r':It:. __ ,. ...... "'\r~ ...... __ .,._ ............... _ ....................................... ... 

Sosirea regimentului I Ro,iori 
si a divizionului de artilerie • 

căIăreată la Arad. . 
leri, dimineaţa la orele 11 şi 30 a s0sit la 

Arad regimerltul 1 Roşiori şi Divizionul de artil.:,· 
riec căliireaţă, urmând să ia garnizoana definitiv in 
Arad. 

Bravilor ostaşi cari vin din Basarabia s'a fă. 
cut din partea autOrităţilor militare şi civile o fru· 
moasă şi înălţătoare primire în fata garii trenului 
electric. 

Din partea garnizoanei au I'şit pentru întârnpi-

I 
1 
I 
1 

III 

narea camarazilor, regimentul 12 roşiori pe cal i 

~i o companie a regimentu!ui 1 Doli Infantene cu ! 
drapel şi muzică, comandantul garnizoan"i d. gene- : 
rai Bădescu, prefectul judt:ţului şi oraşului d. Radu I 
Pancu, primarul oraşului d. dr. Robu. ajutorul de i 
primar d. dr. Anghel, d. Mecuieşcu, primprocuror, I 
d. locot. Trofin dela Comenduirea Pitţii şi alţi re· i,l, 

prezentanţi ai societăţii arădalle. 

După trecerea îll revistă. a trupelor, d. gene- 'Ii, 
ral Bădescu în calitate de coulOiuJ.mt al garnizoa
nei şi d. prefect Radu Palleu) în numeie orai;lu- I 
lui au urat bună sosire comandanţilor 17\ ostaşi- l' 
lor sosiţi. 

D. general B14descu a trecut apoi cu d pre- I 
fect şi intreaga asistenţii. în faţa primăriei, unde I 
a avut loc o frumoas~ şi înldţ,ătoare defIlare a 
trupelor. r!'inuta ro~iorilor ţ;i artileriei pe can I 
graşi şi frumoşi a. fâ.cut o adânc!i impresie. )' 

Regimentul 1 Roşiori au fost condu~i de d. 
locot. colonel l\Iovilă în cazarma ) Regele Fer· 1 
dinandc, iar diviziollul de a-rtilerie cifăreaţă 1 
condus de d. Illaior Duma, lu cazarma • Principi!le î 
Carole. 

GAZETA ARADULUI 

o Înfiorătoare crimă pe 
Tamand. 

mosia • 

Parchetul Arad a fost ieri dimineaţa sesizat 
că Cherit. Crăciun, proprietar de pământ, soţia 
acestuia şi pi'lzilorU! de noap~e Gheorghe Vasiloll, 
au fost asasinaţi în noaptea de Mercuri ~pre Joi, 
pe moşia Tamanr!, ce se află la 8 chilomelri del;i 
Borosi !leu, 

'După informaţiile ce s'au putut primi PI'lnă 
acum despre înfiorătoarea crimă, servitoni moş ei 
a:l auzit noaptea, pe la mie1.u\ nopţii trei împuş
căluri. Cuprillşi de groa7 ă, servitorii n'.m îndrăznit 
a eşI din locuinţde lor, d':cât num:tÎ către dimi·· 
!lt'aţii. dilld S'.IU du,; :.1 ca~a, uild~ lucuia pro
prielarul Ch"ca cu ~oţla lui. 

Bătând la uşă şi ne~)rim;nd nici un răspuns, 
servitorii au blrat în lucuinţă. In CUhllă îl a/hrl\. 
pe proprietar mort. într'ull lac de slÎllge, Cil o 
raIJă de g:ollţ la piept. Intr'o al!ă c1meră a fost 
aflată ~ra\' rănită rot de glonţ de puşcă soţia pro
DTietarului. 

La o mică dlstantă dela casă. a fost allat 
apoi mort. lovit tot d~ un. glonţ de puşcă păzito
rul moşiei, George Vasilon. 

Unul dintre servitori [O plecat căiare pe cal 
imediat dup~ îidiorăto:.trea de:->coperire, la Boroşineu, 
pentru a tncunoştil,ţa autorităţile Poslul de jan. 
darmi a bceput imediat urmărirea. asa.sinilor. S'a 
făcut constat~rea că asasinii purtau uniformă şi 
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Pentru elevele ~coalei normale, 

"GnZt~ta Al'U,tllllul 300." 
D, Radu l'ancu, prefeetul oraşu. 

lui şi judeţului 100. 
UZhUl elect .. teă 200. 
D. inginer Stefan ~rutem.;c.u, (llrec. ~ 

torul uzineI l'lectrÎt'e şi al tl'annaelol ~ 
electrice, 1 00. ~ 

D .. Fng BMteanll, u.vocat, 100. B 

D. Alex. AnH~tin, 100. t 

'* ....... *"'" .--rt .. 

Dela Cameră si Senat. , 
~ 

. Bucul'e..~ti. -:- L'l primele şerlin~,e,. ale cOT]l,' ! 
tllor Il'gnlltoare ţmute pentru constl l turea birou',. 
au participat din grupările opoziţiei: repreZental:;; ! 
partidu lui ţărăut:'sc di Il veC'hiu 1 regat şi ţiHăl\i~tii !nSI. I 
rabf'lli de~părţiţi de d. lnculcţ, reprezentanţii par:idu:J j 
partidului naţional evreesc din Bucovina, repre
r.entanţij partirlului naţional !{erman, reprezentanei! 
naţionalist democrat, reprezentantii partidului s~ 
cialist democrat de 5ub conducerea dlui Grigor:_ i 
VICI. reprezentanţii grupării ţ:trăniste din Ardt( I 
iar la Senat <iU luat p'lrte ~i duoi reprez"ntaflţi t ! 
partidului n!iţional ardelean de sub conduceread; r 
Maniu. r 

* 
probabil prez('lilându-se ca jandarmi; au putut Camera a pro ~Iamat ca prf ş~dinte pe ~ r 
patrunde noaptea în locuinţa proprietarului_ Duiliu Zamfirescu 14+ voturi din 14-6. Rezuita:~ i 

D. Curiolan Motorca, ş.,ful biroului de tn- acesreÎ votari a fost primit cu puternice aplauzect I 
cartirllire şi ginereie a:-;asinatului proprietar a pie- I Cameri, 1 
cat leri, imediat ce s'a primit ştirea despre tnl1o- I • 

răloarea crimă, la Boroşiueu. I La Senat, d. general Coanda, reales pre~" l 
Azi vor pleca la mOţlla Tamaud, d. prim- I dinte, a ritspulls la declaraţia făcută de d. Bogd~ 

procuror l\1eculescu şi judecălorul de instrucţie I Duică îu numele p::.rtidului ţărănist. PreşediOill I 
1\. Sommi.!r, p::!ntru facerea anchet .. i. i Senatului a ar(~lat În numele maj()ritrlţei burn ~ 

I
l de a vedea minoritatea ţă.rănistă întorcându-s!1 I 

datoria pe care i-o impune exerciţiul legali 
"'Auu-ft • 

Amânarea declaratiilor fiscale. , 
- Comunicat otieial. -

Tpfmenul de 1 Dect"mvrÎe 19:?'1 fixat pentru 
predarea Jeclaraţiunilor pretinse de legt'a asupra 
ContriboţiulJiJor directe este amlÎu<\t prin lHaltul 
Decret R<!gal publicat pnu Monitorul Oficial din 29 
Noemvrie 1921. 

Această amânare însă, in vedere că fiscul are 
nevoe de (ltclaraţiunile in cauză treptat cu efec
tuarea lucrărilor pregătitoare a impunerilor cae au 
loc pe masura evaluărei imobilelor, s'a făcut dupl 
distiucţiunile ce urmează: 

P~lItru contribuabili i la a căror reşedinţă co
misiunile de recensl\wllnt au ind .. plinit sau vor îl\
deplini până. la 15 Decemvrie 1921 lucrările pen
tru evalmlriie proprietăţilor imobiliare, acest ter-

I mandatelor acord.tte prin voinţa. ţării. Pr('şedin~t I 
1 roagă pe senatorii ţărăllisti să conlucreze coler·i 
) cu Ct'1 dlll ma,·oritate. ' . ! 
i 
I La. Sen:lt discuţia la Mesaj va începe p: :: 
! mâne Viueri Din partea p;,.rtidu!ui ţărănist va i' I 

,il cuvântul un singur orator şi anume d. Bog:a i 
Duici\.. profesor la Universitatea din Cluj. 

I Va vorbi deasemenea şi d, Grigorovici: '1 
! numele parliJului social democrat. ;1 I ~~~~·w_-~ ....... ~_~,~.-~~~.~~~_ .. ~;~~~_~~~~.N.~~~"~4!: 
I Pentru" Banca de emisiune", I 

1 
1 

men expiră la 15 J)ecemvr:e 1921. I 

DirecţiuD<!<l .So;idarităţiic, asociaţia BliDe 
române~ti din Ardeal, B,tnat, Crişana ~i Maralll,:~ ,j 
a ţinut în Cluj o şedinţă., in care in afară. de;. : 
rările curente ~i ele administraţie internă, s'a (o. 

pat cu urmă'oarele chestiuni: 

Reântoarcerea partidului ţărănesc 
in Cameră. 

Bucurefti. - P<;rlamentarii din partidul ţără
Ilesc s'au rcÎntor::; în Cameră si Senat. Fireste acea
stă participare la lucrările p:~~!amentare tre'buia in
soţită de o declaraţie care a Îo,>t cetită. în Ca
merâ. de d, tir. Lupu şi cum era de aşteptat deela
tăţiunea nu cuprinde o aprobare a polili.;ei guver
Iluiui şi o adeziune la programul majorităţii 

Pentru contribuabilii la a căror reşedir,tă co· , 

II

' misiunile vor îndeplini lucrările de evaluare a imo
bilelor după 13 Decemvrie 1921, termenul de 
predarea declaraţiuniior expiră în ziua când comi
siullil~ de recensămâ'it vo,- venI la fata /ocuiui 

1,' Insă cd mal târziu la 1 Ianuarie 1922. > , 

Luând cu mu'ţumire la cUlloşlinţ!i. tnsărcin. 
c~ sta dat Solidarităţii din partea guvernului pe: . 
pregătirea şi organizarea unei burse de efecli 
mărfuri in Cluj, a In:.t primele mii.suri tn inter~ 
acestei pregătiri, rugând pe cf.ţi-va lipeciaJişti, 
întruniţi in o comisie să stea in ajutorul diw, 
nei la facerea pregiHi rilor. 

Partidul ţărăne,~c înteiege să-şi reia postul care 
-i-a f o~t încredillţat de ţarâ şi să continue a-şI în
deplini rolul de opol:iţie parlamentară. 

Oricare ar fi Însă l,uncteie de disociere şi eri, 
ticile despre care partidul ţărănesc crede că. pot 
fi aduse activităţii guvernului un lucru rămâne: 

In frământarea vremii acest partid a Inţeles 
mai bine intere!iele superioare ale ţării decât par
tidele care prdindeau ~.ă. monopolizeze şi patrio 
tismul şi priceperea. 

E!;te O constatare aceasta pe care o facem Cu 

satisfacţ.iue pentru că ea confirmă speranţele pe 
care doritorii de bine le-au pus Într'o transformare 
morală şi în expulzarea din sistemul politic a prac
ticelor care înf,buşesc toate a .... ânturile generoase. 

AŞl dar, pentru toţi contribuabilii la a căror 
reşeJinţă comi';iullile de recensămftnt nu !;'au pre
zentat pâllă la 1 Ianuari~ 19~2 pentru lll.depiinirea 
lucrărilur de evaluarea proprietăţilor, clădite SitU 

in a căror comună ruraiă aceSte comisiuni nu 
s'au pre7.entat până. la a.:eiaşi dată, pentru eva
luarea proprietăţiior ueclădite, termellul declarării 
expirll la 4 Ianuarie 1922. De acel:!ş termen bene
ficiază cei ce au reşedillţ~ t'l strein[tlate. 

Se îuţelege pnn reşedinţă locul unrie contri
buabilul are principaia Sll aşezare ~l unde; după 
dispoziţiuliiii! art. 54 din leg .. , urmează a fi impus 
cu impOf;i(ul pe venitul glvbal. 

Pentru decIara~iunili;! ce contribuabilii sunt o
blIgaţi a da in cazurile eâHlI au de suportat impo
zite cedulare, tn aite circumscripţii de percepere; 
în afară de aceea a Tt'şediilţ~i lor, termenele de 
predarea lor, expiră in acelea:;:i condiţiuni, la 15 
Decemvrie sau în zilele Clînd comisiuniie lucrenii 
în lo('alitate după acea dată, Iasă cel mai târdu 
la 1 Ianuarie 1922. 

EX:lUlim'ind apoI situaţia financiară tn cari . 
găseşte şi astăzi economia natională a ţinutu:, . 
alipite in urma faptului că. nici după 3 ani ?. 
unir<', !lU s'a aranjat chco.;tiu1ll'a Bă'lcii ne emis:: 
pOlrivit multiplelor pi ohleme şi nouilor exk'·. 
economice ale l{omt'miei lntregite si în speciai' 
teritoriilor alipih\ cunsta:ă ca at:e;..sli\. . star~' 
lucruri păgubeşte ŞI inlârzic producţia şi con· 
darea economică, pu,;ând, fă,ă i'ldreplăţire ler 
riile alipite intr'o inferioritate sugrumătoare a" 
centrali/ări financiare in frunte cu Ballc~ ~,: 
nată, unue se operează şi se tratează. ue noii :ii 
nOI. 

Direcţiunea Solid:tritlLtii cere, să. se f\'1 

neze de urgcnţ,ă,. privile~iiie Băhf.ei ~aţionai' 
intru cîtt s'ar grisi că pot fi refăcute, ca ~ă c 

pundă. nevoilor Tării intregite, ~ă se ea mă~nri 
la caoitaJul si conducerea Dăflcei de emisiuni 
ia 'pa'rte iu proporţia importanţei lor economic/o 
reprezentanţi: factorilor economici din wit( 
!lOU unite. 

~ ___ r _______________________ ~~ __ ~ ------------.... ----....... ------........ --------------.... --~------------------------------------.-_1 ein er ~~â;:::.~:pltltoan e, blnse, n eglige ~i costnme 
Clasă separată de măsurat •••••••••• Telefon 5:';0. 

Str. Emiucscu.\f, 
Edificul CafeD<; 
Coruul Vânăti)!,\:' 

.... 
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~, Declaraţiile făcute În Cameră de 

a.Argetoianu, ministru de interne. 
iU· (Prin fir special.) 

.... 

au putut sa scape in tnfet'binţeala luptei 
de astă vară, cuvÎnte, cari nu erau 1n 
inima mea, eu astazi iu mod cinstit fac 
scuzele nwle partidului tarănesc. 

Domnilol'! Nu ştiu ce va aduce ziua 
de mâine; ne vom putea vrăşmAşi şi mai 
mult, ne vom putea împăca pe unele 
idei; un lucru îl ştiu: că de azi Înainte 
proc(-~deele bizantine, procedeele de a 
face politica de culise au TllUl'it. 

Domnilor! Nu mă Indoiesc ca, fiintl 
exc1u,.;..e din lupta noastra~ toate interesele 
meschine şi pel'sonaJe, ţoţi membrii par
lamentului, pl'ezenţi în aceasta inCintă, 
fi~ dintr'o parte fie din partea cealalta, 
nu VOI' fi' animaţi, deeftt de idfdlc curate 
ale dl'a~ostei de neam şi nle intereselor 
ţarei, ol'i cari ar fi ciocnirile de idei de 
aci înainte. 

Eu am Încredere în opem. pe cftre 
acest parlament o va infaptui ŞH urez 
spor la muncit. (Aplauze prelungite). 

INFORJJIATIUNI. ... 
-- După cnm s'a llutut vedea 

RUhAcrll)t,ia pent.I'u 8 se cu m Il ara căl'tI 
şi Vt'st minte celor 30 de fl:1eve nle 
şcoulei normale 8 fost deHchlsă, 

l}rimim la admlnbtrnţia zia l'ului 
uI'i ce sume şi c(~relll I'ă contribue, 
la uceuHtă acţiune mllturală, tutulor 
bunilor români. . 

TELEGRA.~IE. 
(Prin fir special) 

o DOUă hârtie monedă in Rusi~l. 
'Rev(ti. - Se comunică. din Moscl/a, că. acolo 

s'a publicat decretul relativ la o nouă emisiulle de 
hârtie mOIl('dă. O rublă din noua emisiuoe va avea 
valoarea a O mie ruble vechi. 

Ziarele engleze contra !ltitudinel lor
<lului Cnrzoll. 

Londra . . - .D:-:ily Expr~ss. 1'e ridică contra 
atiludinei lordului Curzoll care, spune ziarul, a fost 
primiti fitră simpatie de toate ziarele lounoneze. 
Ziarul conchide că. Curzau e un obstacol tn inche· 
erea bunelor relaţiuni dintre Franţa şi Anglia. 

Balf'oul' desapl'ol>ă pe lordul Curzon. 
lYashingtQn. - Balfour, reprezentantul A n

gliei la conferinţ'l deja Washington, a declarat că 
nu·~i va schimba· linia de conduită pe care a 
adoptat-o la conferinţ:t ue desarmare. Intr'o con
versaţie particulară., Balfour şi-a exprimat desapro .. 
barea sa fată de discursurile lui Curzon. 

lntrevederml. lui Haillisch cu 
.M~88urik. 

Viena. - Hdnisch, pre~edintele republicei 
auslrÎace va avea o intrevedere cu Massarik, 
preşedintele Cehoslovaciei in ziua de 11 De
cemvrie. 

Primii minil~.tri celor doul statet Schober ~i 
Bene, se vor Întruni mai de vreme. 

Lucrările comisiei ronulno-jugosI3ye. 
Bucureşti. - Unele ziare au inregistrat ,tirea 

că o comisiune mixtă. româna jugoslavă ar fi tra
lâud eventual un schimb de comune fntre cele 
doua sta'e. S'au pronunţat chiar numele unor o
raşe importante, a căror soarte - dupa menţio .. 

- Se aduce la cunoştinţă celor intere1'aţj că nata ~lire - ar depinde de lucrările ,tcestei co-
Divi?ia 1. Infanterie a aprobat ca pentru corpurile misii mixte. 
de trupe din Garnizoana Arad ce depind de aceasta Din datele pe cari le deţinem din sur~ă per-
să. se al1gajeze -un medic veterinar. • fect autorizati putem arăta că fap~ul prezentat 

Doritorii se vor adresa dlui locotenent TroCin sub aceastii. formil. este exagerat. Nu este vorbă. 
la Comeuduirea Pieţf'i) Arau. in realitate de cât de O eventualitate ~i încă. şi 

_ »Lukens Steel Company., care a laminat aceea ue"lf,{ură., a. unui schimb de mici comune 
1<1' 1820 prima tablă. în Statele Unite şi·a instalat cari se află situate în imediata vecinătate a froo-
acum în uzina ei din Coalesville (Pensilvania) cel tierci celor două state. 
mai m;.te laminoar care există. acum în lume, mai Până. .câ.nd ~rata.tiveLe nu vor fi 
mare chiar decât acela austriac dela \Vitknwitz curs precIs Olmem nu va putea 
care deţinea până acum recordul. Această colosală r dacă această încercare va da sau 

luate în 
prevedea 

DU, vreun 

waşil'ă. poate lamina grosimi până. la 4- m. 520 şi ! rezultat. 
li~lgouri ,ce cânt~resc 27.000 pe, kilograme, p~odu. . rrratathe pentru presa şi întret,fnerea. 
clt

A

l1d pană la .).000 tone tabla plată pe saptăw eXÎmpitrntu} ui Call'ol. 
mană. 

. 1 Bucnrefti. - Din sursă. autorizatii. deţinem 
- Comisia pentru afacE'nle teatru ui orăşe- următoarele: Intre stat"le succesoare ale fostei 

llCflC tnlrullil1du·se ieri a dIscutat cererea trupei de . d monarhii habsburg-ire şi anume: Italia, România, 
revi:;tfi. Cărăbuş din BUCUf('Ştl! cari! dore~te a a 
t 

. r t' t" la Arad At· a cerut c<i 1· cedeze Jugoslavia, Cehoslovacia ŞI Polonia se urmează. in reI eprezen a,11 .'1 • ."" , J d 18 aces.t moment tratative a~upra sumei ce urmează 
în acest scop teatrul orăş('!1f'sc pentru ZIle e e 1 
19 şi 20 Decemvrie. să se dea de ace:-:te state pentru paza şi Întreţi-

nerea lui Carol de Habshur~ il1 insula hhdera. 
Comisia a aprohat cerer"la trupei Cărlhuş Aceste 1ratative vor trebui să aducă la o illţele. 

cerând acesteia ca si şi amâne cu o zi repreun- gere dat fiind interesul pe care statele succesoare 
taţiil,,, adec~ aceste ~ă incf>apă numai il1 19, săr- îl au, ca fURtul tmpă-rat Carol să fie bine pă.zit, 
bfth)(\rea sftului Nicolaie f;1 i,l care zi va avea loc, ceea. ce implică ~i Intretinerea lui. 
sfinţirc-a Catedralei, repar;llă şi pictatrl dh nou.' 1 f I Nu se poate cere Ca Purluga ia să. aci ea 
Comj~ia a decis, ca pelltru cheltuielile de luminat, . sacrifiicii în acest scop de oarece ea nu are nici 
lndtlzit. bilete etc. trnpa CRrâ-buş ~ă. plltească.! un interes. 
pentru fiecare seară 2000 lei, direcţiunei teatrului 
ungur,·sc. 

C .. . b î ' omlSia a mal apro at ncă cererea compa- 1 
nici a.-:torilor dela Teatrul N;;ţional din Bucureşti. ( Guvernul va declara vacante 
sub conducerea dllilor BreZeel'lU şi Tomescu, car~ ti I "1'-' "" 
au cerut sa poată. da n·pre!entaţii ÎII zilele de 19 locurHe par amentarl or In greva. 
şi 20 lanuarie. In urma ad resei ministerulului arte- (Prin fir specia') 
lor, ch~ltujelile de reprezentaţie a ace.steÎ trnpe în 
Arad yor fi aceperite de primăria or?şului, n 11 CUI' e şti. - Guvernul este 

Comisia a mai apiob,lt cererea d1ui diredor Iwtăl'i\t !-Iă deel.U'c YUCnnte locul'ile 
pt'rmiţ}tndu.se acestuia sI urcf'l pr{'ţul biletelor cu pnrlauwntnrilor IH~ {mri ii c,ollsideră 
SO ia su,ă în 1.i\.:lc de 5-10 IJecemvriB, când în 1!l"Cla. O de(~i:!JitlUe în Iwest i'lenz se 
\'a apare pe scena din Arad ca oa5pete actorul il' " 
Iuliu H~l?ediis din Buuapesta. Vll lua în con~il ni (e nHIll~tri cnre 

se l'a tine ImUne. 
x Dr. P. Robescu, director de spital, ordine-azil • 

zilnic dela 8-9 şi 2~4-, Îll Bulev. Rcgilla Maria -------------------
2+, Palatul Neuman. Rad, responsabil: Laurenţiu Luca.. 

< ,. 
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In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prâ.nzilOr ~i dormitor se pot 
oumplra ieftin in depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. EminescQ (Deak Ferenc) Nr.40 

Aceasta hotărâre serveşte şi de cI. 
taţie. - celor chemaţi. 

Arad, din şedinţa comÎsiullea adOli. 
nish'ativa a oraşului --< cu drept de muni
cipiu, ~ la 25 Noemvrie 1921. 

P. prefect: 

B/)ccacio, din viaţa şi amorurile lui, opereta 
lui Souppe In "A pollo", fn 2, 3, 4 Decemvrie. 
Dintre cei trei luceferi din vea.cul al XIV a.l 
Italiei de~i _u-i oei mai m!4re, dar e cel mai ou
noscut. Idt-ile sublime ale lui Dante preocupi. pe 
filozofi, teologi şi politiciani, amornrile protunde 
ale lni Petrarca sau retras in saloanele familiilor 
nalte, istoriile picantA ale lui Boccacio tnsă au 
pătruns In lumea largă.. Din viaţa llli ni-se pre- . ================== 
zentă. o mulţime de scene şi ridem şi ne iuvese- i ............ _ ............. A.1Ia ....... ... 

Dr. Robu, 
Şef primar, 

--_&_--~---~-_._~ 

Iim ~i noi c~ ciÎl.nsul, câ.nd şi-a llă"eocit istoriile i ]IAG~ZINUL DE <JARBUNI Vânzare mare de CraOJcl"un. 
de multe on ~trelJgăreştt. I 

Viaţa pa"',i."', din ~i,t''''l. Pari,n'u;, pi",.1 K N t:: F FEL 1. t~O~~i~~~%ă~~:~i~.:·.: 1 Fabricat 85 Lti ~ 
în 2 pă.rţi, partea 1. in 5 acte, în "Urania u, în i Bulev. Re:ce1e Fer(linand 1. 2. II, SlOfli. 140 cm. pentru pal- de ZsoJna 8," 
2, 3, 4 Decem vrie. In Paris s'a adunat toţi bo- I ton de dame --- --- --- --- v 

giltanii Inmei, ca. să gust.e plăcerile rafinate ale . carbuni de călcat, lemue mărunte us.. O garnitură tricolaj pentru dame 
timpurilor de azi, ca să vâ.ueze mai departe a.vere, : eate, ~arbuni in bucăt p r~nla caUtate I _, P~lton, ş~1 ş~ bo~etă --- --- ._- 205 

135 noroc ~i femei, câ.nd cu succes, când ou dezast,ru. j In Arad trans ort la do icT -66 ~aJ ŞI boneta, tricotaJ, peutru dame 
Piesa aceasta este Una din cele mai seuzaţionale ! p m I lU. o III. Stofă. Velour pentru dame 
descoperiri ale vieţii parisiene. ' ~_._ .. ___ .... _~_ .. __ .. _. l I '!o cm. --- --- ._- --- --- --- Hl5 • 

! Năfrll.mA de lii.nă. 130 cm. LJ ___ 169 

Teatrul APOLLO ... .,. Teatrul URANIA. ...... '................... . .....................•. 
In 2, a, 4 Deoemvrie 

Vineri Sâmbltă Duminecll. 
In ~, S, 4 Decemme 

Senzatie sezonului. Vineri Sâmbătă Duminecă • 

Operetă celebră s. lui 
Souppe. 

Boccacio 

I 

In 2 părţi. Partea I. 

Viaţa parisiană 

........................... ~ NăfrAmi-Şaluri __________ ._ dela 84 Lei le 8:; 
Vizitaţi magazinul 550 t Stofe de bumban. -- -. --- --- " 24 " " • 

lIr -IISSIR F Flanele de 'l'enis ___ --- __ o --- " 20 " ", 
•• II 1 II _ i Barchende şÎ flanele în culori 

_a'_ ~ SAI moderne___ --- -.- --- --- --- " 20" II. I 

.. ..., '-.10. • • .. Catife ____ o. --- --- --- --- --- n 24 " 
Şif,)nurÎ _______________ 0-. .. 20 " 

Complect asortat eu artieole de sezoll ................... ~ ...... 
• 

Şifon hatist 130 cm. lat pen-
tru Perdale ___ ___ .. __ --- --- " 35 )1 

CartoRne . _____ .__ ___ ___ ___ " 18 " 
ZefirUl·j 0 ___ •• 00_ ___ ___ ___ " 18 ~ (Dekll.meron). Misterele capit.alei fran

ceze in 5 acte. Viaţa şi amorurile sale l~ I 
în 3 acte. 

In rolul principal al Lu. Prim actor: Gaby 
cienne lea Leukeffy. ~ .. _ D<!slys. 

Ciorapi de mouslin ___ ___ ___ " 15 ,~ 

Mâllu~i pentru domni ŞÎ doamne" 24 " 

STR4SSIB' 
I Levai şi Szigeti 

MICA PUBLICITATE. 
Tot !loiul de jucării ,1 -vaze jal,oneze 

cu cele. mai mori preţuri inainte de 
crăciuD cumpără Salon Artistlque Ba
levardul Regina l\Jaria Nr. 21. 516 

Se caută peatru orfellnatul "Regina 
Maria" o ecouoami pricepută in gos
podarie ,i 2 8upraveghetoare. 

IOAN 
MAGAZIN CU 

ARTICOLE DE 
480 

manufactură, 

stofe si rnătăsuri , 

00 
ARAD Bulevardul Re

, !lele Ferdlnand 
1. N1).16 (fost BorOI Beal-t.) 

Filiala Chisinau 
} 

Vânzare engros 

407 
'\l13Cll.s-

\,0 ~ .... 
". .<11 O-mal 'n ~ a=tJt~a ... ,1 Vo. 

Vis-a-v18 de Intrarea la Teatru 
Reoumandă magaziuul bine şi abundant sortat cu •••• ___ ....... ..,_ ... ___ w. 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii Antistia comunală a Circ. L 

'-reţnrl ieftille. • No, 25407 -921. 
& --sa r-

Comitetul adminIstrativ al orasului Arad 
I 

No. 278~1921 corn. adm. 

Obiect: La cererea. lui Balazs şi Kal'
dos 1ocuitori tn Arad pentru ordonarea 
reumbularei administrative cu cauza COIl

cesiullei tramvaiului cu linie în gustă să 
aduce următoarea. 

Publlcaţiune. 

In baza § 1 din statutul orăşănesc cu 
No. 12757 --403/1884 provocăm proprie
tarii de casă sau intl'avilane la a caror' 
ca.şi sau travilane trotoarele din strada nu 
sunt pavate cu un material solid) din caUl1 
ca. nor exoperat În timpul provazut prii 
statutul mai sus citat ii PI'ovoca.m că de;, 
afişarea acestei publicaţiuni In decurs d? 
15 zile să paveze tl'otoarele cu nisip [:, 

Hott'l.râl-e.. ltttime de un metru şi jumMate şi 15 CIlL ' 

Admitem cererea, şi In sensul ordi- grosime In aşa mod că spre şallţi Sl\ aib~ 
nului ~Iinisterului de'Comerţ No 1528/1876 o cădere de f) cm. In caz că trutoarul:ll 
precum şi cu No_ 5:.W8-1916 ordonăm fi mai ingust de lăţimea de un metru ~ 
prin aceasta reambularea. administrativă jumatate aşa peste tot se va pava. cu nj~ir : 
asupra calei fel'ate industriali\. proiectată in modul de mai sus. . 

• iC'> Cftz _ _ în direcţia tn vederatn. pe planurile pl'e-! - Contravenienţii acestei hotiu'âl'i se V01 . 

~ 
... it 1 tit te zentate şi Rpre scopul acesta fix ,'am ter- pedepsi conform § 9. din statutul sus ciM. ' 
.-U 80S ee e.... no , moderne . 1 .. AdI N . w. _ ~1llnu pe 30 Decemvl'le 19:H ora 9 p. m. ['a , a 23 .l oemVl'le 1921. naltoaned toamna d Iarna Iar ~~ lo~ de t~trunil'.e d~signam Aala de (S8) Pocioianu m. r· 

• l' e , 8 , • I conSilIu dm etaJul Prul1ăru. şeful circ. 1. 
~ haine bărbăte,U ,i pentra copil t Sub pl'ezidiul dlui Primar delegitm la 7 

~ Clasă separatI de măsarat reambulare pe membrii de comisie dI'. eiA 
• SZAF NTOF 

• COMLOS ARAD e Iuliu Borneas, Iancu Ileana şi pe primiuris arD d' II 

~ ,. 't -con~ultul dl'. Carol Jegessy. n re n} 
Piaţa A.v~~:m Ianc~ No. 22. . La. rea.mbulal'e invităm: Consiliul ora- ' 

381 EdlfIClUl Teatrulw. ş~llU1, d!recţmnea Regionala a C. F. R, ofi-
• - - ~ - zsx» • Ciul edll de stat, Oficiul Hidraulic, Ale- - fi · 
_ pa _ xandru rraganyi şi pe petiţionarul Bahiz::; SI 11 445 

A sosit ~ărbuni de I şi K':r:Oj~vita fil'ma peteuţil a Be prezenta Mare depozit Î~. 
(It _ - • t cu un inginer diplomat pentru a sub scria 

p.-.otll caii ate planurile Înaintate şi pentru a anexa uIte- totfelul de maşini agricol~! 
rior desemllul locului sileei (metrect) 

Magazia. centrală de lemne de foc. Calea. Radnei No. 4. d d 
(vis.a-vis de halta tt'ennlui electriol. Rog-iim ou COIIUln. espre locul e încăl'care şi un select ge- Ş·I fie a'" • 
deIe sti. se facă. la biroul de mai sus. 546 neral tncl'Ucişul de linie şi împl1rţi re ,de r rl e. 
_,--------..-. leneric (tulpfu). .. 

---Tipografia. L. Rethy fi Fiul Arad. BuJev. Regina Maria No. 7. 
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