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personale şi consfănd în n runţişmi, ~e inţelege: verzi şi 
tmg'e sf'Ol'i, 1u It face intrigi uscate, rupte din cuno~cuta. 

Declaraţiile făcute de pl'i- 1 niei publce, a făcut tn Cameră şi a fi astfel, între diferitele atmo~feI'ă a poJiticei liher'ale 
~I' amI ministru 1n adunarea ma- o nouă serie de declaraţii, în elemente ale natiunii, Ull fuc- şi din aceea a partidului na-

jorităţilol' nu au nvut darul care a spus tare, pentm a fi tOl' periculos şi di~ohtant. ţionul român. 
s~ mulţumească pe liberali, auzit de naţiulle, că în con- -.. ___ .. __ _" ___ • Se mai iipune)n acele co-

, cari au văzut în acele decla- fOl'mitate cu constituţia, Co- munieute că, JibeJ'ft.IH şi cu 

-

'
raţiuni hotărâ·t'fU\ guvernului I roana are dl'eptul să concedieze Comunicate. I tl'H1l8ilvăI1ellii din partidul na-
de a 1'11.n\[tne la putere atâta guvernele, atuncea cand nce- ţionnl român, nu sunt mulţu-
timp cât el se va buCl1.1l'tl. de I stea nu se bucură de iucrede- Pa.l,tidele politice din opo- miţi cu noua. situaţie şi că 

" tncrederea Regelui şi de aceea' rea naţională. ziţie, ce voiau H/1 l'estolll'lle fIe care dinh'e ei m' dori să 
a naţiunii. I Declaraţia aceasta, atâta I guvernul, s'au pomenit, ~pl'e vie ht putere, Se mai spune 

Necazul acesta al 1ibe!'ali~ 1 de limpede şi hOtiLl'fttă, a avut marea 101' suqwiziL că incer- ca. el. Uberalii şi cu naţiona
.... lor, cad vedeau, In mersul I darul să dar[tme Inh,'un singlll' I citrile de resturnare au ramas Iiştii transilvaneni, deBpl'eţuiesc 
- evenimenteloJ', perfecta impo-l moment tot eşafodajul de in- neputincioase şi că, tare pe ace(,~l ce se lucreaza. în pal'

sibilitate, pentru ei, de ti. mai tdgi Jihemle şi sa purifice, in încrederea lluţiunei, guvcl'llul lament, ace~a ce face guver
pune mâna pe putel'e, s'a ma- I totul, nllHosfera politică. de8chide corplll'ile legiuitoRI'C' nul şi prin urmare, aceea ce 

Id· nifestat prin tot felul de il1-' Se înţelege, de almintl'elea, şi continuă opera de· lcgife- crede ~i dOl'este natiunea, lu-
I ' , , 

se frigi: facute în intruniri şi În ca, uiei un bun român nua rare. .. . tru e[t.t guvernul nu a ramas 
\IB întl'eaga presă Hhern.}ă, crezut nici măcar un singur 1· Aturlcea au înţeles şi libe- la putere de cAt pe buză de 

Cum însă intl'igile de pa1'- moment că un prim ministm, 1 ralii şi tl'unsilvănenii regiona- incl'edel'e naţionala. 
lp' tid şi acelea de ziare au apă- care este tot deodată cel mai llişti, c(tt de greşită le-n fost Comunicatele acestea cou-

rut liberalilor că nefiind sufi~ mal'e gellei'ul al ţarii, a putut, I politica şi cM de inutile 8fol'- ţilHlnd "dispreţul" liberalilor şi 
ciente, liberalii au hotă,rât, fie măcur o clipă, să nu aiba: ţttl'ile fti.cute atâta timp. pe acela ni celor câţiva arde-

~ astfel cum se obişnueşte 1n fata de Coroana respectul şi 1 Le inţelegem şi necazul si leni nemulţumiţi, se exercită 
marile Imprejurări şi în situa- devotamentul cu venit. I parerile do ritu, In faţa unei şi se l'ilSpftudesc însa, în dis-
~ile disperate, sa se Impinga Un lucru este însă limpede! puteri ce se depărta" din ce preţul - vorbim de astădată 
intt'iga până la Palat. şi anume acela că ori de câte iu ce, mai transparenta şi mai serios - 1n dispreţul log-icei, 

l-'oliticiunii liberali sh'eCll- Ql'i liberalii sufer o mare ln- vagă în faţa pal'tidelol' dori- al bUllU1ui simţ şi al conştiin
rallduvse pănă 1a Suveran au frângero politică, ei Incep să 1 tom'e de a pune mâna pe tei româneşti ce ar trebui să 

,-1 cautat să răspâlldească. ne- facă intrigi, cu tendinţa de a ~ conducOI'e, In tocmai ca o I ne Îndemne Să terminăm 0-

âncrederea şi să facă pe Rege impinge acele intl'igi până la I Fata Morgana,. în p~stiu, in I datit Cl~ copilăriile ş.i 8~ înlocui?I 
si!. se Îndoiască de bunele in- Palat. ! ~ata cală:orulw~ dorJtor sit a- comumc_ate,le artI~Cl~le p~m 
tenţii ale partidului dela pu- Ireverenţa aceasta liberală, Jungti Ja lIman. I l:lUueă ~ănatoasă ŞI pun patrlO-
tere. faţa de tl'eptele Tronului pune Partidele din opoziţie tn- tIsm adevitl'at. 

Liberalii au facut aceasta in evidenţă şi pl'Oporţiile ln- frânte astfel tn impozallta luptă Ţara nu vrea să ştie des-
fa.ra Să-şi dea seamă că intrÎ- fl'ângel'ei liberale şi necazul ce ce s'a dat şi apasate fiind şi pre modul cum "despmţllesc" 
gile politice ar tl'ebui să se consumă partidul liberal. ' de i'uşinea lufrângel'ii şi de liberalii şi cu membrii parti
sfa,l'f}eaScă In faţa Palatului Astăzi aceasta ultimă in~ blamul. ce a căzut deasupra dului naţional romAn; nevoe a 

- Regal şi ca tn faţa Regelui nu tl'igă liberalăt ,este cunoscută lor, au simţit totuşi nece~ de "a dispreţui", a liberalilor, 
p~. trebueşte să ne prezentăm, de de întreaga ţară şi descoperirea sitatea unei oa1'e care activi- este pentru ţară absolut inexi· 
are ca.t cu sufletul deschis şi cu maşinaţiilol' }!berale a avut tăţi. stenta; in scbimb in să ţara ar 
en, inimile patrunse de cel mai pur daml Să scada şi mai mult Opera de I'ăstlll'nare, evi- dori dela opozitie In loc de 
llO' şi de cel mai toaH sentiment prestigiul liberal, în ochii opi- dent acele partide nu pot să izolare vinovată, o muncă l'od-

naţional. niunei publice. o ducă nmi departe, in parla- nică şi ::;anătoasa. 

i. -n: 

?i. -
a, 

) 

Suveranul, in inalta Sa Îm- . I.Jecţia dată liberalilor este, ment nu pot să vie llelltru a Ţaraniştii au putut să gre-
pal'ţialitate, a observat de si- incontestabil, dm'eroasă dar lua parte la hWl'arile !1atio- şească, la început; ei şi-au 
glu', astfel după cum observă credem, Cil ea va servi pentru nale; intrigile se sftu'şesc şi înţeles tnsit repede gl'e~eala 
tot şi intotdeauna Jlceea ce a face să se întăreasca ideea ele odată lipsiml pasta politică şi pentru a nu face jocul li-
este dt'ept şi aceea ce e nedrept că intrigile, in politică, nu mai ce trebue să le dea putere bel'alilol' şi pe acela al politi~ 
şi, In fata relei credinţe C011- pot da azi nici un rezultat, cttt şi viaţă şi~ atullcea ne mai cianiIol' interesaţi, s'au reAn
statate u. liberalilor, a acordat de modest, ritmâmllld nici o posibilitate tors la munca parlamentarA, 
() nouă audienţa. primului mi- Politica trebue înţeleasă, de a lucra şi de a fi active supunându-se astfel sfatului şi 
nistru, azi, ca o acţiune de inteligenţa:, pe un alt teren, partidele din 1udellmului naţiunii. 

D. general A verescu in de devotamet faţă de ţară şi opoziţie s'au apucat sa dea Tara vede azi lucrAod pe 
urma Axplicaţiilol' date Suve- ca uu sacrificiu de sine, iat' câteva comunicate. ţărănişti alăturea de guverna-
ranului, şi pentru a înlătura nu ca o pl'eocupaţie meschină, ln acele comunicate se mentali, ial' din declaraţia dlui 
ori ce confuzie în spiritul opi- menită să servească interese spun fel şi fel de IUCl'mi, mă- Mihalache, şetul ţărăniştilor, 
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opinin. publică inţelege Lli;:;pl'e
ţul n-cestora t'ttţ;1 ti e ul ti mile 
intrigi liberale ce fiU mCl's cu 
nedelicateţea p.\na la a supăra 
chiar şi Palatul. 

Au fost sinem'!) decl,ua
ţiile dlui Mihalache şi ele au 
fost totdeodata expre;-;ia l'itre
rii de l'lÎl1 pcntt'u o politicit 
greşit făcutft pil.lli1 acum cum 
şi expresiunea votului de bli.llll, 
dat de ţărunişti, întl'egei politici 
liherale. 

Declaratia dlui prim , 
ministru. 

In şedinţa de Sâmbătă a Camerei 
d. general Avcrescu, a făcut urma
toar.:a declaratie: 

.0 pane cÎin presă mi-a atribuit, 
tn cuvântarea ce am ţiilut, li cOll~fă
tuirea majorităţilor, unele cuvillt~ dill 
a căror interpretare ueadmisib!lil. ar 
fi putut să rezulte din parte-mi o 
impotrivire la prerogativele Constituţio
nale ale Coroanei. 

Respectuos in totdeauna faţă de 
Coroana şi de Constituţie, mai puţ.in 
ca oricine poate spune ceva in po
triva textului din Censtituţie care dă. 
Regelui dreptul de ta numi şi re
voca pe miniştrii sA", Pr~şedintele 
de consiliu care a fost chemat la 
guvern prin exercitarea acestei pre
rogative şi care a obţ; Bul dela in
crederea Suveranului di:;olvarea uuui 
parlament, care IlU mai reprezenta 
voinţa ţă.rei. 

NImeni nu este indreptâ,ţit de a 
contesta Coroanei dleplul constitu
ţional de a schimba guvernul, atunci 
când Ea este convinsa că. are motive 
să considere că guvernul nu mai 
este impus prin voill~a Iji încrederea 
ţArei. . 

Am crezut că. este de a mea da
torie să fac aceasti\. declaraţiune, 
pentru a pune capăt OI ieăror co
mentarii şi interpretări tendenţioase. 

In urmii Cunua a votat urma
toarea u,otÎvare de Încredere faţă. de 
guvern: 

«Camera asculttlnd declara tiunile 
dlui pnm ministru, cu pm'ue ·la u· 
neltirile survenite ale unui partid 
compromis, respectoas& de drepturile 
şi prerogativele fiecărui factor co n
stitutionaJ Je loiali:;mul ÎIl..:er..:al al 
dlui 'general Averescu se declarli. soli
dară cu dsa, care tn lupta împo
triva sforţarilor fără scrupul ale par
tidului liberal de a {alsi!lca şi mai 
departe viaţa Doa!>tră constituţională se 
dtlăuzl ~Ie de principiul: lncrederea 
Coroanei prin încrederea ţărei .• 

La f'fârşit d: 1. Mihalache, în nu
mele partidului ţărăne~c, faţă de de
.c1araţia citită de d. prim ministru, a 
făcut următoarea declaraţie: 

• Partidul ţărănesc, care vede In 
monarhia constituţională o moştenire 
istorică, ce a. avut rol hotărâtor în 
desvoltarea vieţii noastre de stat şi 
vede tn Coroană simbolul unilăţil 
noastre nationale, protestează catego
ric impotriva sistemului de guver
nare din trecut, când partidele isto
rice in perândarea lor la cârma sta
tului treceau dela ameninţă.ri şi in. 
suIte grosi ere la manifestări de slu
gărnicie lipsite de demnitate. 

Partidul ţărănesc crede că Co
roana trebue să fie pusă la adâpostul 

GAZETA ARADULUI 

solicit~rilor arogantn şi a platitudine-
lor interesate. ' 

Partidul ţă.rănesc stând hotăntt 
pe terenul constitu~ional, crede că 
după norme' e adevărate ale cou
sutuţ.iunalismnlui ~i parlamentar:s~ 
mu ui în raporturile dintre puti
dtle politice trehue să fie afIrmat 
tot'ie-auna pri nei pi ul, că Regele nu 
poate să facă. rău, principiu C,tre e 
singurul compatibil cu principiul de 
sU\'eraaire national;~. 

Pentru ac~ste motive, p utidul ţă
rănesc s' el obtinut dda vot.~ 

Teatrul orăsenesc. , ' 

8tllgiul (Hul 1. Hegc(liis 
in Ara(l. 

Azi, Marti, d. 1. H 'gedlis va Juca 
în .Taifun. (aboflt. 13) rolul lui To
kerame, rolul său cel mai pr~ferit. 
Din consideraţii de stimă faţă de 
marele artist vor juca azi in aceasta 
piesă toţi membril companiei teatrale 
arădane. 

Mercuri. d. Hcg-ediis va juca în 
• Lebeda. (abon. C) rolul că u!!,ăru
lui Iacint Reuşita acestei piese a.lui 
Francisc Moln;;.r, a asigurat, o priete
nul acestuia, o. Hegediis. Creaţia 
dlui Hegediis, în rolul călugii.rului 
Iacint a plăcut atâ.t pubiicului, încât 
şi a:.'I, piesa • Lebeda. <'l.sig:ură o in
cintâ. tixită Teatrului de comedii din 
Budap ... sta. 

Joi vor avea d,)uă reprezentaţii; 

După masă cu preturi scăzute. se va 
reprezent'l premiera, cu Andrei L·I~l.io 
şi dna:\L JI<Jrv,irh, .A1tH~tru. :\liZU
rul., operetă de Lehar. 

Seara se va repr~ze!l ta În afară 
de abonament cu concursul dlui He
genii,;; comedia france>ă "Nc>uralgie". 

Vineri seara, d. Hq~euiis va jnca. 
ÎIi "Dumnui M~ior" rolul titular, iar 
Sâmbăhi. s,~ara in ,.C!Opot<l!~ dela 
Corueville" rolul lui GJ.spar. 

Echipa de operetă. a teatrului oră
~ellesc a inceput repetiţiiie operetei 
, Boracio" renumita lucrare alui Suppe. 
Repetiţiile suut de Illil.estrul Pavel 
Gellert, dirigentul orchestrei şi d. 
Desidi!riu Jabbbfy ca regisor. Rolul 
t:tu:ar în această operetă îl va juca 
M Hilmo.;;, iar celelalte roluri lrin'l 
ZiJ;dli, Li!i Sregh6. Lori rrtbor, Iosif 
Ladiszlay. 1. Stabo, ~I. Acs, Radu 
Illka, ;\1. Selymeczy etc. 
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Târgui de mostre din 
Praga. 

te din ele caută sa se Indrepte spre 
pieţe streine. Aceasta necesitate a in· 
dustriei de a-şi gă"i pieţe de desfa· 
cere, a nil.~cut ideea de a înfiinţa la 
Praga tâ rguri de mostre periodice. 
Acestea chiar de la inceput au avut 
un succes admirabil, crcind a.tfel un 
factnr indi~pensabil al industriei ce
hoslovace. 

PrJga fiind aşezată în inima Eu· 
ropei, la intersecţia celor mai m~ld 
linii transcontinentale. cari leagă O· 
riclllul cu Occidentul sau şi fiind a
şezată hlr'O ţară cu industria a1ât 
de desvohatil, tinue să. elevie capitala 
economica a Europei. 

Lltimul \ârg. care a numărat m'li 
, bine de 2;)00 de expozanţi, eli:du În 

ansamblul său general o privire a 
capacităţ~i productive a ţărei, ma
nifeslâ,nel o dorinti\, ue refacere tn 
toate direcţiunile'. Printre ramurile 
industriei ce au luat parte se poate 
cita in special industria textilă cu 
5u7 şi acea a Îndu'ltriei metalurgice 
cu 291 aderenţi. Celelalte ramuri in
dustriale au fost reprezentate pro· 
porţional cu importanţa lor în cadrul 
economic al ţărei. Participarea eX
pozanţilor ~r fi fost şi mai conside
rabilă, dacă. administraţia târgului nu 
s'ar fi lovit de marile dificultăţi Cau
zate de lipsa de şpaţiu. ceeace au 
fă.cut ca mri bine de 1000 de cereri 
de aueziune să fie respinse. In con· 
tfa acestor dificu tăti se iau măsuri 
din timp a~a, că Se speră că la al 
4-lea târg va putea lua par'te un nu
mă.r mUti mai mare de expozanţi. 

Târgurile din Praga au un carac
ter internat,ional. Numărul expozanţi
lor streini a fost la ultima reuniune 
de 5 procente. Termenul de 15 De
cemvrie de adeziune pentru casele 
streine va fi prelullgit până la o da
tă Ce se va fixa ulterior. 

Totalul tuturor afacerilor încheiate 
se poate fixa la una a patra miliarde 
coroane cchosJovace. [n toate ramurile 
S"11J încheiat multe •. ransacţiuni, dar 
mai cu seamă în aceea a indu'ltriei 
textile ~i aceea a industriei meta
lurgic':'. 

Vizi tatori au venit din toate La
riie lumei. S'a putut remarca o mare 
afluenţl !I. cumpâ.rătoriior veniţi din 
Romallia şi ţările balc'lnice. Cei din 
Apus au profitat de schimbul favora· 
bil al valutei lor In comparaţie cu 
coroana cehoslova<:ă si au tăcut cum
pă.ră!Ul i foarte mari. ' 

Cu părere de rău trebue să consta 
tăm. că din cauza unei propag1nde 
insuficiente în streinl\tate, comercianţii 
şi industriaşii streini II' dU arătat des
tul interes pe care l-ar fi meritat 

AI 3-lea. târg internaţional de il 
mostre diil Pra){a dill tO:l!n,ja a. c. 
a întrecut cu mul! pe cele preceden
te. Cu to,Hă concurenţa tâq~urilor ditl 
Leipzig şi Viena, târ~ul um Praga. 
nu numai că şi-a afirm'lt podţia sa 
lu lupta economică mondială.. d,tr prin 
succesul obţ,inut ia timpul din urmă 
se poate clasa frum,)s şi in al 4-lea 
rang In ciclul târgurilor europene. 

târgui din Praga. 
Este incontestabil, că târgurile de 

mostre sunt o oca7.ie foarte bună de 
a se llltra în legături directe cu co
merciantii şi illdustriasii unei tii,ri şi 
de acee~ este foarte ~ecomand'ilbil de 
a lua parte la acestea manifestatiuni 
economice. Cehoslovacia este o ţarA 
ce din punct de vedere comercial şi 
industrial merită ate1lţie. Persuanele 
cari doresc a iatra în legăt'lri direc
te cu cei mai mari comercianţi şi in
du~triaşi cehoslovaci sunt Învitaţi a 
lua. parte la al 4-lea târg înternaţio
nal d<! mostre, care va avea loc de 
la 12-19 Martie 1922. 

·Pentru a da o ideie despre im· 
portanţa târgului de mo;;tre din 
Praga, e deajuns numai de amintit 
ci!. ţara republică. cehoszlovacă a 
moştenit 3 pă.trimi din toală. industria 
vechei monarchii austroungare. Bo
găţia considerabi:ă a subsulului ei 
tor mează baza unei puternice industrii, 
a carei produse, nu numai că saiis
face nevoile interne, dar o mare par-

Orice informaţiuni se pot cere 
de la Direcţiunea Târgului de mo
stre. Staromestske RaduÎce, Praga. 

.' 
6 Deeemvl'ie 19a I 

Imobilizarea cerealelor. il 

Circulara dlul prefect al orasului ti 
jud~ţului si preşedinte al comisiei 
de cu n:părare către dnli primpretori 
către prlmării comunele şi cătr~ 
primăria oraşului cu municipiu Arad, 

• Pri Il jurnal ul Consiliul ui de mi. 
n iştrii cu N r. +457 eltn 23 ~ oemvrie 
192t, s'a llO:i!,rât .a se repune in vi. 
g-oare legea şi regulamentul de imo. 
bilizarea cer"alelor in ceea ce pri. 
veşte, gr[lul secara şi derivatele lor 
il afară de tă.fliţe. 

Vii învÎ.ăll1:;ă, luaţi, imediat cu 
t1o~titlţă de aceasta lege ŞI regula. 
mentul ei, ce au to:;t publicate tn 
Monitorul Ofkal Nr. 265 din 21 
Manie 1920 precum şi de instrucţiu. 
nile Nr. 17875 din I D<,cemvrie 
1920. publicate în Monitorul Oficial 
l\r. 203 din 21 Decemvrie 1920 
întruetlt regulele privitoare la imobi~ 
lizarea cerealelor sunt prev&zute to 
aceasta lege ~i regulamentul său. 

1 mediat ce vi se vor trimite de 
noi declaraţiul1ile ce am luat dispo. 
ziţiuni s{t se tipărească., veţi procede 
în conformitate cu dispoziţiuuile art. 
3 din rc!.;"ulam:ntul legei, adică veli 
împărţi aceste declaraţiuni tuturor 
posesorilor sub ori ce titlu, fi~ ei 
producători, comercianţi sau deţină. 
tori sub ori ce formă, obştii sătesti, 
cooperative, bAnci populare, fabrici, 
mori. autorităţi civilA şi militare, a 
ori-cărei cant.ităţi din produsele imo· 
biJizate, cari Sunt datori că tn ter. 
men de zece zile dela primirea de
cl,Lraţiei In comună., dată. care se v& 

constata in registrul de întrare, si 
arate canti tăţi le din aceste cereale 
pe cari le po~~d, după ce se va 

I scădea din ele cantităţils pentru cari 
a obţinut illainte de data de 1 De· 
cemllrie a. c. autorizaţiuni de trans· 
port model A. şi B. din partea co- , 
misiei judeţene de cumpărare pre· 
cum şi cantităţile necesare nevoilr 
pentru hrana hmiliei şi serviloriÎor 
celui în drept calcu 'â IIU u-se aceste 
cautitllţi la 1 kgr. pe zi de persoana 
până la 1 Aug ust 1922 exduzÎin· 
du-se copii ptt,!!l. Ia 3 ani (vezi in· 
strucţiunile Nr. 35673 din 23 Au· 
gust 1921) precum şi pentru iuse· 
mfwLHe în locaiitătile În cari 3· 

cea"ta op~raţiulle nu' este încă ler
minată. 

Ac~ia ce nu vor face la ti~ 
aceste declaraţi uni se vor pedep~i 
cu o amendti. dela 100 pâuă i. 
10.000 lei, conform art. Il din lege, 
iar cei ce vor declara neexac! pre· 
cum şi cei ce vor ascunde din plO' 

ducte sunt expu~i la confişcarea 
mărfii ce poşed peste cea declarati 
precum şi la închisoare dela 3 luni 
Plină la lan. 

In ce priveşte pe cultintorii de 
( pllmâllt pânil. la 10 jughere cata· 

straie, aceştia nu sunt obligaţi a;fac~ 
declaratiuni, remânâud ca ele să se 
facu di~ oneiu de către Hotarul co· 
mnnal, respectivul fiind numai obli· 
gat a semna aceste declaraţiuni. 

Imediat după terminarea acestor 
declaratiuni adecă i'l seara celei de 
a zecea zi dela primirea lor în ce: 
muna Dvoastră veţi lua dispoziţiuo\ 
c& in termen de 24- de ore ~Ie si 
se centralizeze la reşt'dillţa plăşii de 
unde de asemeni centralizate ni se 
vor Inainta în termen de 3 7.ile. 

Aceste mă'luri fiind luate de gu· 
vern în interesul populaţi unei rura:/ 
În scopul de a-i asigura procurar/! 
acestor cereale . ce.i sunt necesare --
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~entru hrană pe preţuri m8ximale şi 
; o apăra astfel de speculatori can 
:, cere preţuri mari, CQI1Siderăm ne-
"esar a vă atrage SeriO<lRa Dvoastră 
~!entiulle asupra Îndatoriri lor ce avtţi 
~J să. faceţi că. aceste d~claraţiulli 
:ari au de scop slatistica. cel·ealelor 
;,n iu.leţ să Se facă Îa mod exact 
îi rap:d. 
. Conform art. 5 din regulamentul 
'luei d'Hl1llii primari RU<lt ohligaţi a 
:a~e o câl mai întinsă publicaţiune 
1 acestor dispoziţluni. p"ntrucă ele 
Iii fie cunoscute de toaui p"pulatia 
:in c:.JlUună, iar după art 6 funcţin 
~arii pn măriilor su nl datori a scrie 
~edar~ţ.iile locui ror,lor cu fll'~tiil'tă 
~e C:lrte, fără a le pretillde plată. 

De aS"meni vă comUllicam dis 
~. J!'izlţiullil .. ar!. 11 ultimul alineat dill 
te legea pentru imobilizarea cereale-lor, 

in 
11 

al dUPă. cari funcţionarii judeţeni 'Ii 00-

:0, ' munal; cari vor fi însArciuaţ,i cu lu-
11- pelltru stabilirea illventarului, 
In . ca aceaSfa - şi cari vor fi desco-

~eriţi că din negligcnţă sau din rea
de ~Oillţă. nu În!:Jcmesc şi comunică lu-
10· nările stati~lice la timp sau le în
de tocmesc nef\xact sau prevăd tn in 
.fI, ,eiltar cantităţi mai mici decât cele 
eli (~ale, 1n scop de a fi pă.strale în 
rOI comune şi judeţe, peste acelea ce 

~ I le stabi eşte că, se cuveneau pentru 
~ d brană ~i Î'lsemâ·.ţarf.", să. pe epsesc 
Hi, iU deslituirea şi cu Închisoare dela 
,CI, 3 zile la UII an. 
a Ne place a crede, că nici unul 

10· dintre funcţionarii jndE'ţului sau co 
ef· mUllelor nu va c1idea in aceste con
de· 
V8 

lravenţiuni. 

să - .. - ., .-.* .... 
·alt Pentru cele treizeci de va 
:an eleve ale scoalei normale 
J~ , 

Suma ce 8'.l ntlunat })â
co· nă Ilcumu pentru cele tl'ei
,re· zeci tIe fete al e şcnnlt'i nor-
i! ,[ 1" • 

os· 

ilo! mllle (III loeulItnte, Ilcntru 
~Sle li li H~ cumpă!'u CăI'ţi şi vest
ana mintp-, e:-otc departe de u. fi 
ân· sufi{~it·llta lHmtru ti lmtea 
1~: faee faţa ~copuilii Il1'Opus. 
m. De Hceia- sub:-ocri}ltia ră
ia. mâne de .. chh,rt mai dt~pltrt.e 
leI· şi de tI(~eea aminHm intl'egei 

soei etil ti U J·ăd .... c, ca este 
:imr vurbu tle 30 de eleve, trei
eps; 
~ h zed de fdîle ale 1l1'adani-
ege, lor, din judetul .-\i'~ld şi ea, 
pre· Vrill urmare, noi suntem 
pIC cel (~lleUluti \-la 1t~ ajutam şi 
,rea ~& le proelll'ăm Cărţi. 

;:~ :Fu.mlliile celor treIzeci 
de eleve, acelea ale fetelor 

de Cal'Î au f,nu il ic, sunt Pl'ei\ 
;31&, săI'ace şi lipsite de orice 
!faee mijloc llcnlt'u a-şi 8u!oltl
\~ ne copiii lor, de alceia el'lte 
obil. umanitar şi românesc Să fa.-

CI'D1 fi~ellre Ull mo(}est su
eI'mei li bălIesc. 

tHral(cm cu ace~t pl'llcj, 
iu
c
; atenţiunen cititorilor no
si ~tri asuprn. artleHlllllliCl~ 
de îl vom ]Hlhlica in Inu
SI mărul uosh'u de mâine, ce 

\'11 fi intitulat "Dutorlll. (le 
gu· 1 & ! Il ul'Ueul illsl)irut nouă 

lra:e d are, e itwetinea)u Cu e~Lre nră-
:sare danii inţeleg să indc))Uncas .. 
- ca o actiune ubltla. tie fl'u
r 1 lIlollSă!oIi de patriotică. lo ., -

________ o _____ ~ ____________ - _______ 0 ___________ o 
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Populaţia Austriei. 
Conform buletinului statistic ofi

cial din Viena, populaţia republicei 
austriacă. numără azi, 6,131.445 su
tlde. In acest număr iîU e cuprinsă 
popu1atia din Buq(enlarlJ. Din acest 
număr sunt ReX b,lrbâ.tesc 2.935)30, 
iar de sex femeniu 3,196.î15 . 

Numărul de azi al populaţiei re
publicei austriace ua\il faţă ~·cu re
zultatul lIurnărăwarei populaţiei din 
acelaş teritoriu. () scăuHe de 203.591 
bă' baţi şi 19.750 femei. Această 
scAdere se explică prin numărul 

sCălUt al lIaşterilor din timpul dis- I 

boiului. .. i 
Numărul copiilor în etate sub 10 i 

ani a s .. ă~ut cu 31 +.78? şi adecă. cu 
1':;6.408 la sută sexul blrbătesc ~i cu 
158.3/+ la sexul femenin. 

Numărul femeilor aratA dealtcuoo 
o sporire la lo,lte etăţile, iar al băr
baţilor numai la etAţile, cad n'au 
fost obligate la serviciul militar în 
timpul rl.;boiului. 

Din Jlumi"trul total al populaţiei 
594,483 locuitori au ocupaţii inde
pt>udente, iar 2,529 885 ocupaţii depen
dente ; 1,059578 femei trăiesc viaţă 
Cisllidl" iar 1,947.498 femei sunt [Ma 
ocupaţie. 

Manifestaţiile de simpatie 
ule Italiei raFt de RomânIa, 

Consulatu! român din Italia a 
adus la cunoştinţa guvernuiui că, in 
urma vizitei ce ne-au făcut-o fratii 
italieni. instituţiile ~i cercurile c~. 
merciale ~i industriale se intere
sează în de aproape de toată mi 1,>
carea eCQllomică si cult urală, de la , 
1101. 

Slau cerat prin consulatul ilO· 

stru informaţiuni asupra produselor 
agricole şi industriale, precum ŞI 
statistice de mărfurile exportate pen w 

tru comerţul internaţional şi alte re
liiţiulli economice. 

Aceste date se adună. de la au
toritliţile respe.ctive şi se vor trimite 
consulatului român din Italia spre a 
fi înmânate cercurilor italiene cari an 
cerut aceste relaţiunio 

In a'ară de acestea, din partea 
preşedintelui escursioniştilor italieni 
d. profesor R. Artiolli şi·au:mai cerut 
şi filme şi fotognfii luate cu oca
ziunea vizitei făcute ţilrii noastre, 
precum şi diferite ilustraţiuni de 
costume naţionale şi altele. 

Aceasta in vederea conferinţelor 
cari vor începe i(1 Italia spre a se 
arii.ta primirea făcută de România 
oa peţllor italieni. 

Cursul liber de seara. 
Programul !'ă}lHtmâual 
Marţi. Limba româllă. (Curs pu

blic.) Conjugarea 1. Lectură.. Prof. d. 
Laz!ir Roşculeţ. - Limba francezEi.. 
II. Grammaire. Phonetique. ProL d. 
Jeall Decamp. 

o JJC1·C1Wi. Limba franceziî. I. Con
versatio1l. Poesie. Prof. d (la 'Lucia V 
Babescu. 

Vineri. Limba română. (Curs pu
blic.) Conjugarea IL Lectură. Prof. 
d. Lazăr Ro~culeţ. - Limba fran
ceză. 1. Exercices de· grammaire ap. 
pliques. Prof. dna Lucia V. Babescu. 
- Limba fI ancezA. Il. Phonetique. 
Causerie litteraire. Prof. d. Jean De
carnp. 

Oeraiarea Simplonului. 
Trenul Simplon, tn ziua de 2 

Decemvrie plecând din staţia Pot
coava. spre Corbu, peste po<;tul Plo
peea a de-raiat un vagon din urmă, 
fără să se răstoarne. In mers au 
mai deraiat apoi încă 4 vagoane. 

Despre aCCidentul Simplonului sau 
dat oficial următoarele relaţii: 

Trenul accelerat de lux nr. 3 
trecl1nd prin staţia Potcoava, la ora 
19,55 a derait la podul de pe râul 
Plopcea, la kilometrul 162, latre Pot
coava ~i Corbu, 

Conductorul trenului, Chiroi Mario 
din Bucure~ti, a plecat imediat şi 
a raportat staţiei Curbu cele în
tâmplate. 

Din raportul f!icut se constată cli. 
a deraiat vagonul poştal i iar vago
nul de semnal se afLi doraiat chiar 
pe pod. Alte trei vagoane şi anume: 
vagonul restaurant, un vagon el. II 
şi un vagon de bagaje ~i un vagon 
de e~ire de pe pod. Maşina cu un 
vagoll de bagaje şi un vagon de cI. 
1 continuându-şi drumul, la O distanţă 
de 300 metri de pe pod a deraiat 
vagonul de cl. 1 de două roate, fă
mânând pe linie numai maşina şi va
gonul de bagaje. 

Din cercetările făcute s'a consta 4 

tat cA până la klm. 150 linia are pe 
poartea dreaptă toate baloanele tiiate 
~i scoase. 

Linia este distrusi pe pod şi la 
capetele podului spre Corbu. 

Accidente de persoall8t din feri~ 
cire, nu sunt. 

S'a stabilit că. tăiarea baloaneJor 
se datore-~te trenului de marfă ce 
trecuse inaintea Simplonului şi că
ruia îi deraiase un vagon; roţile a
cestui vagon au tăiat b,doane!e şi 
după Ull timp de mers vagonul sta 
ridicat iar pe şine. Astfel a rămas 
aceasta neobservat. 

Simplollul. până ce se va repara 
linia circulă. prin Arad spre Bu
cureşti. 

Pretentiunile , 
rută {le Cnsn de eeoIlomli a 

}>oştetor ungare. 
Oficiul telegrafo-poştal Arad ne 

trimi te spre pub iicare următorul a vi ~ 
al Direcţiuflei R('giouale P. T. T. 
tiin Oradea-~Iare: Pentru efectuarea 
achită.rii sumelor depuse ia casa de 
păstrare poştală. Postatakarekpeoz
tarc din HuJapesla, publicul este 
rugat, că în interesul său proprm, 
punii le, 1:"1 Decenwl'ie 1921, si/, de
pIHtc1 ·la oficiul pOfltal cel mai apl'o
piM: IIbele de depuneri, precum şi 
li vretele de rentă ~i efectele, care nu 
au fost depuse la Dirccţiunea Finan
CIară, apoi mandatele TH:~achitate li
beraie de c Postatakarekpenztitr c şi 
carnetele de cecuri i llrebuinţate sau .Joi. Limba română. (Cursul func

ţioarilor). 1. Conjugarea. II. Lectură, 
Prof. du ii 1. Ddbiciu, T. Magero -
Limba română (Cursui funcţionarilor) 
II. Forme inverse de verbe. Lectură. 
Prof. d, Lazar Roşculeţ. Algebra. Ope. 
raţiuni, cu numere algebrice. Prof. do 
1. Dumitru. 

I
BU, impreullă cu ultimul extras de 
cont şi buletinele de vărsAmânl, even
tual alte imprimate referilOare, pentru 
care se va libera de oficiile poştale 
adeverinţă, de primire, 

Publicul este fă.cut atent, că 
pentru !inelele etc. ce nu se vor de-

pune la oficiile poştale, administraţia 
po~telor, tiU ia asupra sa sarcina 
achiti'irii sumelor ,i va refuza orice 
reclamlţie ulterioară. rământ\nd ca 
cei În caU7.ă !ia şi încaseze preten
ţiunile direct dela casa de păstrare 
din Budapesta. 

• 
In Arad depunerea libeleIor livre· 

telor etc. se poat~ face la toate ofi
ciile p. T T. lO localitate. La poşta. 
centrală. i:t biuroul cas __ ieriei, parter 
la dreapta dimineaţa. dela 8 -12 şi 
dupa ma~ă. dela 2-6. 

* __ - Js# ,.,..,... 

INFORMAŢIUN 1. 
! - Il. lIărcuş, (lh'ectorul 
, BfUlcei Româneşti, ne-a tl'l

mis 100 lei pent,ru sub
scri ptilt (le~ehba in rolmml 
celor t.·elzeei de eleve ale 
şcolLlpi normale, lip!iite de 
vestminte şi de Cii.rtl. 

- Directoratul instru-:ţiunei din 
Cluj a ordonanţlt in favoarea c'lsie
riei primăriei Arad, sumele 91 673 
lei 35 bani şi de 150 mii lei pen
tru acoperirea anticipatelor de plati 
solvită pe lunile Apri!ie-Septemvrie 
1921 de primărie profesorilor dela 
şcolile ci vile (medii) de fele şi bă,. 
ieţi, cari au fost statificate. 

- Ministerul de interne a tavi. 
tat primă,ria oraşului ca tl sensul 
ordonanţei nro. 137-1921 să ia 
masuri grabnice prin cari să. se dea 
posibil:[ate autorităţilor militare sii. 
se aprovizioneze cu furajele necesare 
vitelor ~i pentruca aU!Qritilţile şi par· 
ticularii să nu fie expu~i la spel'ula 
producii:orilor şi negustorilDr. Primă
ria. va invita în acest scop pe toţi 
producătoriI şi negustorii de furaje 
ca să·i I:lainteze oferte pentru apro
vizionare cu furaje cu preţurile fi
xate oficial. [n caz că produclltorii 
sau n;;Jgustorii ar insista ·S& refuze a 
vinde cu preţ,urile fix:tte, primă.ria va 
cere minislrului dreptul de a rechi
ziţiona furajele 

-- »Dlcia~ scrie: .h urma intre· 
venţiunei interaliate guvernul bulgar 
s'a hotă.rât să. execute tratatele de 
pace, predând gu \l'p,rnu lUI român, 
materialul ruinat de c. f. luat de 
trupele bulgare în timpul ocupa
ţiunei. 

Se anunţă în mud on eiai cii. la 
sfaţi:!. Oborişte, dela gr:tniţt bulgară, 
staţie care face legături liniei ferate. 
Buargic-V l.rna, a sosit o com siul1 e 
română care recepţionează primul 
transport de 160 vagoane româ· 
neşti cari au fost predate de direc
.ţiunea căilor ferate bulgare». 

- Pentru a se împedeca, ca in· 
divizii cert~ţi cu justiţia :o.ă,-şi poată 
muta domiciliul di1\tl 'o comună îi! 
alta inscriindu·sc 111 o allă. comună 
nu cu numele său adevărat ci cu 
unul fictiv, preze!ltând acte falset s'a 
dispus, ca În viitOr la prima înscriere 
in vre·o comună să. se ceară. dela 
petitionar, afară de actul de naştere, 
jivretul mililar ŞI un certificat de a
nunţare de slră-mulare de domicili li 
liberat de autorităţile comuaei unde 
a domiciliat petiţlOnatui. 

- D. ministru de finanţe Titulescu, 
a trecut ieri spre Bucure,ti cu ex
presul prin gara Arad,. venind diu 
sirelnltate. D. ministru a fost in
timpinat ia gară de d prefect Radu 
P;Hlru. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

Magazin de Haine IosifMuzsay Arad Vis-a-yis cu Teatrul 
498 Or~enesc. 



CINEMATOGRAFE. 
La poalele nltmţilor, draml în 6 act!', In 

1JApollo". tn 5, 6 Decemvrie. Istoria UDei fete, 
care gonită de soarta cer\,ind cu mamă-silo, di de 
un cer~itor olog. lnsoţindu-Ntl DU mai pot scăpa 
de eL Brutal ~i hrapareţ mama fetei moare, iar 
fata prin cerşi10rul olog e vâudută unui bogăt.an 
însu.răţel. Acesta demascat sile~fe pl'l fată să se 
mărite după. UD păstol' diu mUlJţi tără ~ă rnpa. 
relaţiile cu ea. Demascat. de nou bogatallul cade 
mort în lupta cu pAstorul ioşa at. pe Care I-a, in· 
demD8~ la răzbunare îusă-~i soţia lui. 

• 

GAZETA ARADULUI . ......................... . 
Vizitaţi magazinul 

V.l'IISSIR FII 
.... (::; (Jo. S. A ... 

550 

Complect a80rtat cu artieole de sezoa 
................... ,H> ...... 

In atentiunea 457 , 

cumpărătoriiorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot 
cumpAra ieftin 10 depo7:it.uJ de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Doak JTerenc) Nr.4D 

6 DMemvrie 1921. 

Ca nucumva prin procedeul de tnaxi. 
mare să fie atinşi exploatatorii sau co. 
mercianţii, prin aceasta invit pe toţi ex. 
ploatatorii şi comercianţii de lemne din 
Arad, ca tn deCt'l.rs, de 3 zile să anunţe 
In scris oficiului meu, că tn ce cantitate 
posed stocurile de lemne, unde sunt depo. 
zitate suu exploatate, cu ce preţ le.au 
cumpl1t'at, cu ce preţ le vînd de prezent 
şi cftt costă cheltuelile de exploatare si 
tranRport per vagon. ' 

Arad, In 3 Decem\'J'i1J 1921. 

OI'. RobUl 
OI' primar. 

& .. __ ...... _-~_ .. _ .. __ .; 

Viaţa p(lrisianlf, misterele plIrislllui, In 5 acte, 
În !)Urania". în 5, 6 Decemvrie. In partea a
cea"ta a dona eveniment.f'le se desf:i,?ură. spre 
dezastr-ul eroilor lnmei burgheze. .Mannperele 
oamenilor bogaţi lupta. unuia. contra celahdr, evi
denţeazl\ pe d ... plin golătatea ~nfielertscă. a bo· F b · -
gaţilor illcre,t;uţi, cari îşi suhminează reciproc • ACO 'Cftz - • 7-. - ,..,...., • a r· 1 ca de bere 
prin 8 morală. şi ma.teriaIă. ~ ~ 

.. !!~!!.~~.~~~.~~~~ ..... , .. !~.~~~! .. ~~e~!~~ i ! piii;~~;:fu~m~ă,:Bi;,;~~ ~ din Aradul Nou! 
In 5, 6 ~ecemvrle In 5, 6 Decem\'rie !. ~ haine bărbăte,tl ,. pentru copil ~ , fabricii bere de prima caJitate, - oa- iSI 

I litat.e de Pilscll ~i Mtinehf'n, din cel 
Luni, Marţi LllnJ', "arţl' i Cla8ă .. 8eparată de măsurat b J.U !Dai nn material. Depozit principal: 

l·'ilm StarI In 2 părţ.i. Pa.rtea II. 1 ~. SZANTO ~i COMLOS ARAD, • 
La poalele munţilor ! PIaţa Avram Iancu N'o. 22. ~ 

Dramă in 1) a.cte. Viaţa parisiană 1 381 Edificiul Teatrului. , 
Oppenheimer 

si Schwarz Scriaa pentru fibn de Misterele ca.pitalei fran- i • Lua - - -
1. Pllkot8. I t coze în 5 acte. Ii 2-. an 

-. 
Strada Eminescu N o. S_ Regisor: B. Balogh. Prim actor: GlI.by 

_P_rim_act_or'_' I._Lo_th._tf-_~_ ... _D"_SlY8_ ... _1 Levai şi Szigeti 
MICA PUBLICIT ATE. t ~e ~t)C1t~~ 407 

-_ .................. ..,--..... . 
Pn blicaţlune. 

'1 ~. ".<f l/ Se caută cu aplicare mOlUf'ntauă. un subnobr, mal 'at). d'!i3ft2':s n lr şi Co. 
~arele se posadii. limba româlltl. şi vâr~at. în afa-: ViII-a-vi. de 1 D t r J\ rea 1 a Te a t r n 
c~rile notarial~. Vellite~e; Plal~ leg~Iă. şi 30o/~ ~ RecnmandA. magazinul bine şi abundant sortat cu 

Se aduce la cunoştinţa generala el 
la BiI'oul L O V. judetean Arad, de ne 
lângă. Cercul de Recl'1ltare Arad, este \:~
cant locul de copist J"etrihuit cu suma de 
Lei 450 lunar. dIn toate vemTll'le accldentale ŞI lOCUinţa. Gara' _...... •• •• 

tn ioc. Posta in Sebi~ Nota.ruJ din Bâl'sa. 582 ghete barbatestl femelestJ adi COPII 
De vânzare un cazan de aramA. pentru fiert 

răchin, 200 litru_ Adresa la Administraţia zia
rului. ' 580 

- -- --Prel uare de (Jafenea! 
Arluc la cunostintll. Ono Public că. am 
cump~~r&t dt'la d.' EMERIC SZALAI 

Cafeneaua modern aranjată 
din Piaţa Avram Iancu şi pe care în 
viitor o voi c.onduce personal. In orice 
timp se vor servi beuturi de caft'nea 
';Ii mâncări red. Zililic muzică de salon 
de primul rang. Cere Vml'l ~ -1 r 
binevoirorul sprijin 11 ..,C lee . 

n 

A vizăm onoraţii noştri clienţi 
că ne-a sosi t uu 

transport mare 
de sardele ruse,ti (:a~~i 
În cutii de câte 5 klg. I 

Arădana soc. comercială si In
dustrială pe acţiuni Arad, Bule-
vardul Regele ferdlnand No. 24. 

~~~A~~ ___ &_~ __ .~_ 

Se atrage atenţiunea.! 

• ' • e 
Prcţuri ieftine, ....... 

Regatul RomAnia. Tribunalnl A rad. 

Cof. 4627-1921. 

Publicatiune. , 

Orele de serviciu cum şi celelalte 
condiţiuni se pot afla zilnic la Cercul oe 
Recrutare. Sunt pl'efel'll.ţi illvalizi şi vMul'e ' 
de l'azboiu de orice naţionalitate, iar in 
lip::ia acestonl. SH va angaja orice solici· 
tant, cunoscând scrie şi vorbi limha romana. 

0-

Comaadantul cercului de 
Uecrll;l .... e din Arad. 

Trihunulul Arad pulJliCi1, că. a Întl'odus No. 3425-1921/1. 

Pu.blicaţiulle, procedura ue concOl'dat forţat fără faliment 
In urma cererei lui L-YeZa Lengyel domici-
liat în Arad. Sedria ol'fanali\. a oraşului Arad prin' 

Ca inspector de avere este numit! &,ceasta llUblică., că socoteala finală di: 
adyocatul dl', Bela Schannen domiciliat lanUl 1919 a casei tutelare orttşeneşti, deii 
în Arad. 5 pftnă la 15 Decen1\'l'ie 1921 să expunt 

Ca termen pelltm 'desbaterea de COlb Ila vedere publica în localul biroului sedriei 
cordat forţat este flxat 9 Decemvrie 1921 ol'fallale a oraşului Arad, sub care timpi! 
la· orele 9 a. m. (Palatul Tribunalului, etaj ~ceasta se poate privi şi în contra ei SUI 
1. sala NI'. 74). tImpul acesta să poate face observare. 

E~ectul de dt'ept al Întl'Oducerei pro-1' pin şe.dinţa sedriei ort'anale, ţinutall 
cedurel de faţă. Re începe cu ziua do 26 29 Noemvl'lc 1921. 
August 1921. JOI. 

pre~eaiuti, 
Arad, la 23 Noemvrie 1921. 

Dr Popoviciu, m. p. 
judecător t.ribunalului. 

Pentru autenticitate: 

Gartner, 
ofioial superior. 

Primlria oraşului cu drept de municipiu Arad. Administraţia == 

Gaz~ta Ar~~ului 
pnblicltlU\ aSIl))ra ca.soi 

Ite~Tesz !j i 
J 

No. 8832-921. prim. 

Pnblicatiune. 

Rei s z J Ordinul i\1inÎ8tel'u;ui Internelor No. 
58;589-1921. puhlicat tn :\lollitorul Oficial 
No. 195, obligă. autorităţile, adeCă tn ora
şele urbane primarii să maximeze preţu
rile l'efel'itor la lemnele de foc, atM la 
exploatatori cât şi la comercianţi. 

primeste sprepub-, 
licare anunţuri ief-

Bulevardul BeKele l~erdinRnd 1. N'o. 9. 

Articli de Textile şi mare 
depozit de aţă., de ,}esut. 

~---._-------_ .. ~ 
Tipografia. L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

tine. 
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