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A.bonamentul pe 1 an L. ~OO, pe

III

de aR L. 100, pe 3 luni L. 60

una. un element pel'iculos so-,
cietăţii şi că era U1'mal'it peu- t

Şi

societtîţIL

in mijlocul
tn
genel'al vorbind, se lnta.mpIă
fel şi fel de fapte U1'âte şi
de acţ.iuni neoneste şi totuşi
societatea nu poate să fie
făcută responzabiIă pentl'U toţi.
....... ".
_

Discuţiunile ce au avut loc!
LimhagiuI acesta cntegol'ic ft'u dezertare din at'mată.
la \Va.shiogton cu privire la ţinut de reprezentanţii francezi
Se inţelegf~, deci, uşor ca
chestiunea desarmarii au dat la conferinţa din \VuAhington încercând F5lt între in corpul
nişte rezultate, am putea spune, se înţelege ca nu il. putllt să, jauchu'milOl' unde s'a prezentat
nu suficient de mulţumitoare, obţie aprobarea acelor state cu Îllfaţişfil'ea omului cum se
din cauză că statele intel'esate cal'j, ca Anglia, acordă Cter- cade şi cu aceea a elementunu au reuşit nici un moment maniei o Incredere ce nu lui de ordine şi buru\credinţă, Pentru cele trei zeci de
să cadă cu desavârşire de cadt'ează
cu vederi1e han- el nu facea alt ceva de cât să
acord, de şi, de fOl'mil" au pri- ceze.
eaute sa se puie Ia adapost
~coalei nOl"male
mit în principiu necesitatea tieAceasta chestiune a de- de Ul'll~a,riri, tl1tl'~ ciit este naSumele colectate de b"
l·
sarmăl'ii întl"o anumita pro- sarmitl'ii pe u:-:;cat, În legatura tural sa uu cauţi pe un dezer- vama! Arad pentru eI:~~~
porţie.
cu declamţiile tr'imişilol' B~run~ tor t?cmai în c01'pul de. jan- ~c()alei nOl'llw.Ie din Arad.
In special Franţa prin re- ţei
este \'l'U dUl'llll IJnde domneşte o to~rte J (~Dunll"t 'e 1
~ .. 1eI'
' la \Vasllillo·tofl
.
r-,
,
J'
·1"
r .
1"
,[SCl , şe f U1 Vanm,
prezentanţii sai a ţinut să discutata in Anglia şi în Oer- t Sh'1Ctă (liJCJţ) Ină, A '
200, C. Dumit,'ecicu vama Nad&:ate că, chitu' dt~Că se poate mania unde presa ambelot'
Astfel fiwd, ~e. Inţelege ca ,lac 20, Constantin Stroescu
aJunge la o soluţie pentru Pl'O- naţiuni nu se sfieşte să VOl'- faptlll că un C~'ll1Jlllal a p~tut I ta.X~ltor vama Arad 100, A.
blema desal'mării navale, nu I bească despre' ,~imperialbmlUl sa ~e sy'e~oa~e lU mod ~l'e~a~ol' I .Josefovici expeditoI' 40, Arse poate spune acelaşi ]u- fr'a,ncez".
i~tl' o mst!tuţrB ~e dlSClplllla I llold Pollak expeditor 50,
cru şi despre desarmut'ea pe
Aceasta nu este de uatur'ă ŞI de Ol'dllle, pri Il e.xcelen ta, I lledescifrabil (BI'3.un expeditor)
uscat.
să uşOl'eze .atmosfera duşmă~ n~ poate să aducă ŞI ~a c,on- '1 IOV, D, AtanasÎu şi AL IoneReprezentanţii Franţei, al'ă- llOaSa ce pel'zistă in raportu. s.tttue ~ p~t~ pentru . m~tltll- seu (expeditor) 100, Konig
t~nd aceea ce a făcut Pranţa" riIe franco-engleze, ce se re- ţ!Ullea Ulsaşl, care, 01'1 ca.t .ar ex~editor] 00, T. nedescifrade alungul secolilor, pentru simt incă, puternic, de cUV[\.U- fi de geloas~ ,de pre~tlg1Ul hil funcţionar 10, Klein şi Laideea pacei, au ajuns la con- turea violentă, din zilele tre- Să~, p~ate prllltr'.o ltllpreJ~I'~l:e ! zar expeJitor 50, N. G. Bal'cIuzia că In momentul de faţa cute, a lordului CUI'zon,
net~l'lcItă sa faca. aelllzlţHt I bulescu impiegat vamă Arad
unUl element nenoroCIt.
! 40 lntel'continentale 100
Rurepublica are nevoe de o puternică armata pe uscat, intru
-._...
..-- ..- ... Corpul jandarmiloJ', prin I biI~steill Mauriţiu 100, 1.' Garcat de ideea aceasta sunt leactivitatea lui şi prin munca I tenbel'g 20, A. Staudor cogate vitale interese prezente Cu privire la crima din ce desvoltă, la sate, ~'a ara- mersaut Bucureşti 150, Poeşi viitoare ale Franţei.
Tămand.
tat în totdeauna ca utIl nece- naru expeditor :20, E. ArnopuFranţa" recunoaşte şi fl'Usar,
los expeditol' 20, I. R. Comuseţa ţeJului moral şi umaAm dat amanunte complecte
Numeroase şi importante terlet 20 Raphael Calmy 20
oital' al conferinţei dela· Was- cu privire la crima savârşita furturi sunt descoperite zilnic' SCllenker '& Co. 100, AdIe;
hlngton şi nobilele sfol'ţăl'i fă- In Tamand si a căruia victimă de ja!!darmi; numeroşi rău 20, Nedescifrabil 20 Nedescute de America, 1n chestiu- a fost pl'Opl'{etal'U1 Chera.
f~c~tori . su~t al'es!aţi gl'aţi~ cifrabil 20, Ol'musy Arpad 10,
nea desarmarii. B~nrnţa tnsa nu
Cercetările făcute de auto- vlgIlenţel Jandal'Olll01" noştrI Al. Dumitrescu tax, vamal 40,
poate sa renunţe la dl'eptul ei rităţi au stabilit cu deamănun- şi numeroase elemente du- Pavel Popescu tmpieg. vamal
de a avea o armată pe uscat~ tul împrejurările tn care a fost bioase venite de p~ste gra- 40, Paul Pauţu 10, Pavel
atâta vreme cât o asemenea săvârşită crima şi au ln]esnit nită sunt prinse de J<1ndal'me- Nedescifl'abi! tax. vamal 20.
' ]
renunţare ar fi un pericol constatarI cu privire a per- ria ce îşi dovedeşte astfel neAu mai donat: D. Cămftl'ăpentru sigUl'anţa naţiunii.
soana criminalului.
. cesitatea de funcţionare şi şescu judecator 100 V. antoAtitudinea ostilă a GerAsssinuJ,. care in momen- importanţa ei ca instituţie.
nini judecator 50,' Ing. TI'.
maniei şi dificultaţile făcute tul crimei, era jandarm, reuFacem această constatare, Tl'imbiţioni inspector'
indude aceasta în ceea ce priveşte şise să se strecoare tn jan- cu privire Ia foloasele aduse strial 100, Dna deputat dr.
achitarea obligaţiilor sale fi- darmerie, înşelând buna cre- de jandarmerie, pentru a pune Iacob 60, Familia dr, Ispravnic
nancial'e, fac ca pericolul ger- dinţa il şefil(}r, cari geloşi de lucrurile la punct şi a arăta 100, Dna Cornelia l\Iicloşi 50
man să existe tot atâta de prestigiul instituţiunii veghează ca este nedrept sa se facă lei.
real ca şi până acum.
totdeauna ca în cadrele jan- deosebite si vinovate corneu............ , ..............
D. Bl'Îalld a arătnt, in spe- dal'milol' să nu intre de cât tarii pe so'cotenla. unei instieial, că în urma sacrificiilor elemente cinstite şi ava.nd o tuţii atâta de necesară şi a- Pretul fel'ului În Polonia.
facute in timpul rilzboiului, conştiinţa perfecta despre da- t(tta de bine organizată, şi 11'Varşovia. In urma amelioră.rii
Franţa are nevoe de o linişte toriile ce le incumbă şi despre ceasta pentl'U faptul că un in- schimbului polonez Uniunea patrodeplină pentl'U a-şi putea pausa. misiunea ce trebuesc să inde- divid, fraudulos strecurat prin- ni lor metaiurgişti a hotărât să. scadă
r!l.nile primite şi că nici odată p1inească.
tl'e jandarmi, s'ar fi facut vi- tn mod simţitor preţui ferului.
(Prin fir special.)
nu al' putea sa facă aceasta
Asasinul, din cercetarile fa- novat de o fapta abominaIn faţa unui pericol permanent. cute, reiese că a fost totdea- bilă.
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2

calcul nI

regionule

1uerill'i lor <lt~ {lellmiil.n·e a
froutiel'ci loolllâuo-jugojo;hne.

din

di"ecţiunei

Ol'adea

mare

comunicaţia telefonică cu

strei.
se va putea, relua cel

nătatea.

mai Utl'ziu
Illâni.

în

două

sttptă

rilzbni.
Lucrările comlSlunel mix.te pen tru
Medicul şef al oraşului d. dr. V.
Cucu ne trimite următoarele spre pudelimitalt'a
frontierei către ]ugoslavia
D. Armiu ()rmay. pictor invalid,
blicare:
din OraJl'3 mare a înaintat o cerere au fost Întrerupte pe câteva zile.
}[1 vederea combaterei scarlatinei
pri~llăriei Ar,ld În si-'I\wl sii-i acorde>
~l()tivul acest'.:'i între;uper: stă in
lD~pectoratul gCl\er:d litiuitar dlfl Cluj
permisiui1t>a să punf~ iil v[Wl.are PICfaptul
că. în timpul discuţiunilor din
a interzis cercetarea bi,;eric,~i de că· turi pe kritorul oraşului, cedâ"ld dia
tre şcolari în grupuri pr,·a mar"!, In SUIn'l, c~ va rel.uita din aceste vâu- ultimile zile ivindu-se che"ti uni nOI
ÎIlYt.{rtrmln tuI lIi Hec undnr.
acela~i timp pot sta îl\ biserică
nu- zări 10 la suHt il faVI):!rt'a fonJuilli
~i important", asupra cărora ambele
mai elevii unei clase. Asemenea e"t~ in\'a1iziior, văduvelor şi orfanilor ue ueieg-atiuni [Il! aveau că'lerea şi
In urma exp~rienţelor făcute I
interzisă cercetarea teatre lor .~i cille,
război din localitate,
cOllstatâ'ldu-se
elI lnvăţămâlltul se.
tmputernicirea să se pronunţe, s'a
mato~:ra!elor de c!ltre copii sub
16
D, Ormay în cererea fn arata,
cundar,
nu
mai
corespunde nevoilnr
simţit absoluta ne\'oe ca să se ia
ani pe tot timpul epidemiei. Oticiul
că. a concentrat la Oradea
mare
ministru
al instruc. ,
de a III- actuale, d.
informaţiuni ŞI im;trucţiuili
sanitar al oraşului va controla prin
pictori il1valizj întemeind un fel de
ţ!unii
a
hotărât
sA
ceară
urgente mo. i
agenţii săi, ai primăriei ş: pri!1 aceia
respec-:amin al acestora şi unde se lu- bele părţi dela guvernele
ai poliţiei executarea accstri dispodifbHi.
crează tot Îelul de picturi
ia ulei, tive.
ziţiuni ŞI va lua măsurile legale 1
In acest scop, d-sa va supune,
acvareJe, reproJucţii etc.
Com:siunea sârbă a trimis în acontra celor, cari nu le vor res- [
chiar zilele' acestea, parlamentului,
Din vânzare a acestor picturi şi cest scop un delegat la Belgrad.
pecta.
I
prin ră~pâlldirea lor, spune d. Ormay
un proect de lege în acest sens, ce .
...
...-._.....""',..... _
...
_ _....
:::aJftr
....._ - _...................- ..............
...
.....
î~i câ~;igă. plÎinea actualmente aproape
rând modificarea întregu\ai învAţă
o sută invalizi, văduve şi orfani de
mflflt.
orăsenesc.
rAzboi.
După
Iloul
proect
de lege
Azi, Mercuri, d. 1. Hcgediis va Juca
In timpul scurt de 3 luni de
învăţamântul
secundar
va
cuprinde:
Programul 8ăptămâllltl
rolul lui Iacint din • Lebeda" La a- cânt.! funcţionează. aceastA insti tuţie
1. ltwăţămâlltul supraprimar, care
ceastă reprezentaţie sunt valabile a- punând în vânzare picturi până acum
.Mc1'cw·i. Limba franceză. I. Conîn judeţele Bihor, Satumare, Cojocna. versation. Peesie. Prof. dna Lucia V. va fi Compus dintr'un gimnaziu cu
bonamentele din soria C.
Cu Incepere de Joi până Dumi- Huedin şi Să.hgi, a obţinut un rezultat
{rei clase.
I Babescu.
necă. se vor da reprezentaţii in afară de 250 mll lei. din care 10 la suta.
Ace:o;te gimuazii se vor înfiinţa şi !
de abonament, Aceasta pentru ca di- ! adecă 25 mII s'au vărsat la fonJul
Joi. Limba romcÎnă. (Cursul funcIn
satele
mal importante.
.
recţiunea teatrului să poală. acoperijArt- invaliziior, văduvelur ŞI orfanilor de
ţioarilor). 1. Conjugarea. II. Lectură.
Cursurile acestor trei clase vor fi
fele mari materiale pe carele-a făcut cu război.
Prof. dllii 1. Ddbiciu, T. Mager. Limba română (Cursul funcţionarilor.) 1 obligatorii, pentru toţi absolvenţii
cele trei reprezentaţii anterioare. Directiu uea acordă lusă abonatilor la
".~--- II. Forme inverse de verbe. Lectură,
cursului primar, chiar şi pentru fiii
reprezentati i teatrului, întâietate la
Prof. d. Lazar Roşculeţ. Algebra. Opereţinerea biletelor pentru reprezenraţiuni, cu numere algebrict.". Prof. d. de ţărani, cari vor dori să urmeze
mai departe.
taţiile in afară de abonament şi a-'
I. Dumitru.
Pentru copiii sătenilor, can \'Of
Vineri. Limba română, (Curs pudecă. Joi abonaţi lor din seria A, ViConform statisticei tntocmite de i
blic.) Conjugarea ll. Lectură.. Praf. rămâne la "atri. cursurile gimnaziu.
nen abonaţi,lor di.n seri.a B şi Sîtm- I biroul central de reOlrner~ din Ctuj
bătă abonaţllor dlll sena C.
; .
'.
d. Lază.r Ro~culeţ. Limba fran- lui nu vor fi obli~;atorii.
D. Hegediis va juca în aceste! dm Ardeal. sau rep lt~lat In ti mpul cezii.. 1. Exercices de grammaire ap·
Ab olvenţii acestui gimnaziu se
trei reprezentaţi; : Joi in ,Neuralgie» I dela 1 lume 1919 panA la 1 No- plique~. Praf. dna Lucia V. Babescu.
roIul drului Marcinelli, Villeri tn! emvrie 1921, 15047 familii.
Limba franceză, II. Phonetiqup.. vor putea Inscrie în şcolile speciale
Domnul major» rolul titular, Jar !
Cau'ierie
lilteraire. Prof. d. Jean De- de agricultură., silvicu!tură, de co· I
Cea mai mare parte dintre aceste
Sâmbătă
în. Clopotele din Cornemerţ, de meserii, în ~colile normale,
familii s'au repatriat ind.. 111 nu măr
viile. rolul lui Gaspar.
seminare şi în licee.
Sâmbătă se va reprezenta îu ma- I mare in Ungaria. S'au mai repatriat
Cursurile de liceu, propnu zis,
tineu la orele 3 ~i jumătate pIesa încă în număr mare sârbi şi Ş'la bi
vor
fi de patru ani ~i vor fi unitare.
engleză, pentru tineret, .Micul 10nI.. ! din Banat, a căror proprietăţi În
iar )JU pe secţii ca pâ~Iă acum.
Rolul titular îl va juca Iri na Zi !ahi, urma stabilirei frontierii românoiar celelalte roluri prinei paie: Csige,
in anul al patrulea se va face
streinătatea.
jugoslave, sunt în teritorul Jugo·
dna Benkii, Gomory, Keleti, Sebesîn~ă, un curs de specialitate, acest
tyen, Sipos, Selmeczi, Kallos ~i Me- 1 slaviei.
Cu ocazia tmtativelol' ce an servind ca un preparator, peotru
j
Cea mai mare parte a repa~ria
szaros.
au avut loc În Bihal'pilSpoki: cursurile speciale, pe cari le vor
Sâmbătă seara, va cânta În rolul
ţilor în Ungaria o formeazR
foştii
Intre delegatii României şi a- urma viitorii studenţi universitari.
marchizului Henry din .Clopotele din
1
funcţionari
de stat şi capi talişti, ceia ai Ungl:\riei, s'a cazut de
Corneville. d. Andrei Laszio.
Toate celelalte şcoli cari urmeazi
dintre comercianţi
~l
industriaşi
Dumi!lecă. se va reprezenta tn
acord, în principiu, relativ Ia gimnaziului de trei c1a~e, "or avea
matineu opereta • Magnatul Max, ! au . ce.rut foarte puţini să fie re- reluarea comunicaţiilor teleorganizare proprie.
cu 1\1. Horvâth şi Andrei La.,zlo. pa:naţl.
fonice între România şi Un- 1
Seara se va reprezenta c Dansul cu
."..,....
*,"",
I
wv
t
Numărul cel mai mare a repagaria.
noroce.
Se fac repetiţii în vederea repre- triaţilor au plecat dela Arad şi Deva.
Ca o Uf'mare a acestor
stzLţlune frtră fir
In cursul de doi ani şi jumAtate, de tratative Dirflcţiunea generală
zentării pieselor ,Cavalerul Silvia>,
..la Corfu
Faun. şi .80caccio ••
când s'au instituit birourile de repa.- a p, '1\ T. din Bucureşti a
1
triare, din Arad au p flClt 534-5, Iar luat dispoziţii ca secţia tGhnină
Atena. - Un crucişetor englez I
din Deva 2573 familii. R~stul se redebarcat
la Corfu material pentru in·
a dir'ecţiunei regionale din OExecutarea. obligaţiunilor
partizează p ~ celelalte în proporţia
radea mare sa Indeplineasc!:t stalarea unei staţiuni de telegrafi,
Germaniei.
următoare: Aiud 683,
Sighişoara
lucl'ăl'ile pregatitoare
in ve- fără fir, aceasta staţiune va fi creata
BM·liu. - Cancelarul Wirth vor465, Carei-mari 971, Sibiu 391, derea reluării comunicaţiei te- pentru serviciul aviaţiei din Azil
bind la asociaţiunea presei a afirmat
Baia-mare
126,
Făgăraş
81,
mica. şi Constantillopole.
voinţa Germaniei de a executa oblilefonice cu stl'eiqatatea.
Dej
142,
Târgul-Mureşului
908,
gaţiunile faţă de aliaţi. In acest scop
Conform dispoziţiilor luate
se vor consacra toate forţele suscep· Sânmartin 212, Sereda-Ciucului 409,
Turcii au ocupat
de Direcţia generală se vor
tibile de a constitui baza unui credit Bistriţa 185, Târgul-secuimii 1038,
Mersjna.
de~chide următoarele linii tea cărui acoperire este realizabilA din
Cluj 698 (cu începere dela 1 Ianua- lefonice :
punct de vedere economic.
Pat'is. - Ziarul 1> Times c aDun~
Posibilitatea unui împrumut tnsă, rie 1921), Sângeorgiu 638, Braşov
Arad-Seghedin, Oradea- că turcii au ocupat Mersina confoy,
spune d. V..:irth, depinde de streină.· 196 familii. Nu se cunoaşte încâ numare- Szolnok, Ol'udea-ma1'e- mâ-ndu se acordului franco-kemalist.
tate. Se cuvine deci să aşteptăm în mărul familiilor ce s'au repatriat din
Debreţin, Satu-mare-Caşovia,
linişte desfăşurarea evenimentelor din
Lugoş.
Sighetul Marmaţiei-Caşovia,
cursul săptii,mâneio
Sighetul Mal'maţiei-Colomea.
(Prin fir special.)
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Telefon 530. Cornul Vânătorul;\
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Prin îngrijirea dlor
Duntitl'{' !:ICU , şeful l'ămei
Arad şi 11 dlui Stt·oescu ta:iafOI', s'a subscris de către
dnii funcţionari ni yi\mei
1590 lei I)entru cele treI
zeci de elere ale şeonl4'i
llorllla.I~, In numele eltwe-

"

..

,

"

101', multumim.

lr

_ Planurile pentru lucr!\rile liniilor
f~ra(e Caransebeş· Reşiţa şi Iablaniţa
Baziaş fiind gata, ministerul lucrărilor
publice a tri mis p ~ d. inginer Ş tefă

executare,l lucrărilor
pe teren, după. care aceste 2 ]111iÎ vor fi puse imediat tn
constru cţi e.

e,

aeSCU

pentru

pre~ătitoare

e·
ă·

ge
e:
re
cu

fi
Itii
fiii

_ Ziarele franceze anunţă că Regina României, care proiectează să.
plece în Anglia, va face ca voiajul
să coincidă. cu
timpul în care se
face că.sătoria principesei engleze
\laria, vara Reginei, Principesa
ileana, care este Într'o ~coalli. în
îpropiere de Londra t va fi una din
J&llllllşOarele de onoare, la căsă.toria
. principesei engleze.

~ze

,OI

lU.

se

ale

co.

- La Cluj se urmăreşte să se
puie bazele unei • Uniuni a chiriaşilor••

- O delegaţie a funcţionarilor ba·
suabeni s'a prezentat M. S. Regelui
Ixpunâl1d greutil,ţile materiale cu care
!U de luptat. M. S. Regele a promis
lelt'gaţiei că. se vor lua mAsuri pentru tmbună.lă.ţirea situaţilti.

- La Bra~ov s'a luat iniţ:ativa
ridicării
ullui bust poetului Stefan

lle, iosif.
.

- Auditorii cursului administrativ de notari din Făgămş ~'au COIIstituit tn ziua de 12 Noemvrie în·
tr'o societate culturaIă-literar1\ sub
numirea de .Cursul de notari Dacia
Traiunăc. Preşedinteie sucielllţii este
d. Isac E. lsacu, iar notar d Traian
Ludu.

~est

vor
azi

-

D.şoara Rozalica Emilia Bodi.
(Rapsig) şi d. Floriall Sfetdian
funcţionar de C!ii ferate
(Arad) 10-

godiţi.

- Reuniunoa de binefacere a femeilor din Arad a decis să adu,:ă la
cunoştinţă primăriei. că. a
decis să
scbimbe numirea .Fondului Francisc
Iosif. pentru ajutorarea cetă.ţeniior
neputincio~i şi administrat de Reuniune, primind acest fond în viitor
numirea eFundaţiunea R"gele Ferdilland 1. t Reuniunea va inainta tn
acest scop prin primăria oraşului o
rugare cătrec M. Sa Rf'gele pentru
a j se da această înaltă favoare.

o

-4IW
....._

Directoratul instrucţiunii din
Cluj a adus la cunoştinţă. revizoratului şcular din Arad, că în viitor la
inscrierea elevilor în ltcoalele primare se vor admite numai certificatele de naştere, eliberate de autorită·
ţile confesiuniloer recunoscut e.
Profesorii dela

şcolile

O

Micălaca.

y

•

.

•

- .

A doua con fcl'lntll va

avea loc
la Casa Naţională. din Gai, Dnminecă,
11 Decemvrie.

a l()r(lului Cllrzon
la Paris.

Uenta exregelui Cal'o].

zarea de conferinţe populare ţinute
în casele naţionale din Şega, Gai şi_

•

YIzită

Pa1·is. • i\Iatin. dii. ca siguri
venirea lui Curzon la Paris. El va
veni să discute cu Briand şi cu reprezentantul Italiei situaţia
creală
prin încheierea acordului franco-ke
.
malist.

secuu·
organi-

'II!;';I'
f ' ~x
f
ost ţi
Cea dl ... con enn r",- a
nulă la Casa NatlOnala dm
Şega,
Duminecă, după masă, de d. pro_
fesor Ionescu dela liceul .Moise
Nicoarae.

uomunistă.

mis ziarului • Le Temp'lc o 'protesBerlÎll. -- 1 ntr'un discurR ţinut la tare indignală prin care dtsminte
Pelrograd, ZinovÎt'v recunoaşte că energic numerOa~e calomnii ~i inexcri7,a internaţională comuni<;Iă a fo!';t actităţi ră'pâ-lldite ÎIJ Anglia, care
vrea să Ilifatiş("ze Portugalia ca un
provocă'ă. de mizeriile care le suferă
focar
de anarhie socială şi un cuib
Rusia. . Ace!';te suferinţe au speriat·
de bolşevici ~i lâlhari.
proletanatu 1 european,
Radek constatii itl ziarul Pravda
O conf~rlută n miniştl'ilor
că noua politică. a guvernului sovieuntautel la Pari!;.
tic a Jc:-iluzionat pe proletarii din
toată lumea.
Paris. Ministerul de externe
confirmă ştireR despre Întrunire" unei
hotărâre lt partiduluI re- conferinţe la Paris, cornpusă din mipublican (lin Uhenullia.
niştri de externe ai Franţei, Angliei
.Maienţa. Partidul republican şi Italiei având misiunea de a se proseparatist din Rhflnania, independent nunţa inainte de toate asupra chesd ~ partidul lui Dorten. a tinut o con- tiunei orietltale. E posibil sa se exa·
mineze in aCflastil. conferinţă. şi alte
ferinţa la care au azistat 534 d,'legaţi
din celelalte grupări. S'a votat o ho- che!';tiuni de actualitate printre cari
chestiunea reparaţiunilor.
tărâre prin care se cere proclamarea
republicei renane şi ca conferinţa din
___
o ..........-.............._
.......
- ....
..-.""'IIIr*_ _....
- ...
" ...
....-...
Washington !o>l pronunte neutralizarea
Rinului.
'

-

-

in·

raftl

eati

~zh

I

Var$ol.lia. - Daszynski a depus
Ia parlament o interpelare referitor
la participarea Poloniei la plata rentei
.
pentru •
lIltreţtnerea
extmparatului Ca·
rol. Cu ocazia interpelării deputatul
socialis; a amintit de)afurile pe ca~e
le-au facut HabsburgII asupra avenlor poloneze în decursul a 150 ant.
Ei spune că eliberarea Poloniei de
sub jugul habsburgic nu poate fi so·
cotitj1;"ca O succesiune~

o

qUlltlruplă întelegere.
- Produsul petrolului in primele
Washington. - Astăzi s'a dis9 luni până la 1 Octomvrie a. C., cutat de către membrii comlslunei
a f~st: Prahova 630.463 tone, Dâm- pentru desarmal'E'! mijlocul care s'ar
bovlţa 116.620 tone, Buzau 66 926
putea garauta pacea Japoniei prinI tone şi Bacău 28.521 tone. Total
tr'un acord la care să ia parte si
nillţată.
842.530 tone faţă de 746.737 tone Franţa. Nu se cunosc tncf. detaliile
- Diu Brad se anunţâ încetarea în primele 9 luni din t 9~ 1, adică un proiectului dar nu încape îndoială că
sunt în curs negocieri care vor sadin viaţă. a bătrân ului profesor 'rra- plus de 95.800 tone.
tisface Japonia.
:ao Sudu, un membru de elită. al
Ministrul de finanţe a dat vă.
•
corpului didactic.
milo~ ordine a nu permite
exportul
LOlldra.
După.
o telegramă
porCilor decâ.t cu autorizaţiuni spe- Congresul primari lor, anuntat
primită din
Washington
de cDaily
ciale emanate de minhitrul in dus triei
ltntru ziua de 12 Octomvrie, se va
Maih,
tn
antanta
proiectată.
de Anşi vizate de directia vămilor conform
ţne la Bueureşti t in loc să se ţie la
glia,
Japonia
~i
Franţa
va
intra
şi
Tabelei No. 3 Rublicat în »MonitLlrul
Craiova.
Oficial. No. 137 din 22 Sept. 1921 America.
- La Cluj au fost arestaţi mai (Argus No. 258 din 921.) .
Washington.
După. «Chicago
mulţi indivizi cari se Indeletniceau Cll
- O deleg:ltie, compusi'!, din dnii Tribune~ dE'lf'gaţiunea franceză. a aci,arturi să.vâr~ite în vagoanele de drum Vancea. prefectul jud. AIba-inferioară ceptat ca Franta să. între În int.eleue f
er.InI egătură. cu aoest fapt au Sava primarul oraşului Alha Iulia, dr.· gerea dintre . America, Japolli~ şi
fosr arestaţi mai mulţi conducă.tori de Fodor medicul-primar al judt>ţului, Anglia Această inţelegere este des!itren, un guri.
dr. Dărămuş medic·primar al or?şu M~A. a tnlocui vechea alianţă anglolui.
Debu consilier comunal a sosit chmezl.
- In urma unifietlrii poliţiei de
Itat, biroul de ;:wntrol al streinilor a Vineri In Bucureşti să ceară. spriji- Rntifh~area tratatului (lin:Gst trecut din atributiuniJe politiei nul guvernului pentru desvoltarea şi

..
tervenţll

:~ acele
guranţa

ale Sigurauţei de stat. Si.
de stat a luat alaltăieri in
?rimire biroul de control al:streinilor,
del~ p.refectura poliţiei ~i cu Începere
un? Je Iert toţi l:Itreinii cari vor sosi tl1
1for' Y!itor la Arad, vor avea să. se
pretinte, nu la poliţie, ci la Siguranţa
iSI.
de stat.
- Primăria din Timişoara s'a
ldr~sat ieri telegrafic primâriei Arad,

__

Ir,1

laI;.

'oJUc

transformarea

într'un

oraş

o'a~ului

modern,

îucoronărei

nărei

primului rege al României· în·

tregite.
x Dr. P.

Robesc/ţ,

director

de

i se comunice preţurile spital, odineazii. zilnic dela 8-9 ~i
,atnertlor dela oteluri. Aceasta în i 2-4, În Bulev. Regina Maria 24,
l'ed~rea regie menI Arii preţurilor ca- I Patatu~ ~euman.
menlor dela hotelurile din Timi· J
lOara,
:eran~

să

tre

vrednic de tu-

semnă,tatea pe care O are prin actele
istorice săvâ-rşiti în această. cetate
Intemeiată. de Traian, ajunsă simbolul îdeei de unitate naţională. şi acum
locul Unirei Ardealului ~i al incoro-

Amiralul portughez Laotte

de Rege In trecere prin Paris, a tri

•

lZ •

1

Crizt'

unui amh'u.l

portughez.
Pm·Îs. -

ciu

dare di n localitate au iniţiat

l)rotestnre~l

TELEGRAME.

- Circulaţia pe c:ilea ferată fntre
Buoapesta şi Viena a fost rduatti.

In ultimul timp numeroase inau avut loc în vederea rere; lllfiiJlţărei J Uuiunii maghiare~. Până
acum nu s'a dat insă nici o asiguace rare că Reuniunea ar putea fi reân-

ZIS,

AR!tDUJ~UI

GAZETA
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America, Anglia
ponia.

şi

Ja-

Washington. -

.Morning Post«
a accept,at si suratificare tratatul
America cu Anglia şi

anunţă că. Harding
pună senatului spre

încheiat de
Japonia.

Nou] ministru n.J Japoniei
la Bucureşti.
Bu.cure~ti. D.
ext~aordinar şi
pot~nţiar al Japoniei

Nishi numit triministru plenila Bucureşti se
va Imbarca la 23 Decemvrie şi va
sosi în capita.la României pe la fi·
nele lui Februarie.
mes

Ştiri

... _

politice.

De-şi

parlamentul a început
ca să IUCl'eze şi cu toate că
s'a pus cu un deosebit succes
capăt intrigilor făcute
de opoziţie la Palat,
totuşi
presa
opoziţionistă, pentru a scădea
proporţiunile infrângerei, con·
tinuă să se agite şi
să raspândeasca svonuri referitor la
situaţia guvernului.
Mai patriotic şi mai inteligent, ar fi de sigur, ca opoziţia să-şi vada de treaba, pentru a pu tea sa se reabiliteze
mai cUl'ând în ochii opiniunei
publice.
De oare ce insă agitaţiile
şi svollul'ile continua, pentru a
se arata cât de vinovati\ este
această a.cţiune, este suficient
sa se ia în considerare faptul
că acţiunea dlui
ministru de
finanţe la Paris,
a dat roadele cele mai îmbucurătoare.
D. ministru Titulescu a sosit În Capitală şi telegrame transmise pe cale pal'f,iculară, anunţă
că mini.'ltrul de finanţe ar fi declarat, imediat dupa sosit'ea sa
ca situaţia leului nostru a fost
stabilizată la Paris
şi
cit În
curand chestia valutei va
prlml o soluţiune din c~le mai
favorabile.
Acest fapt ridică şi mai
mult acţiunile guvernului şi ridici\ soliditatea operei de 1egifel'are.
In legătură cu succesul misiunei dlui fJ'itulescu la Paris,
trehueşte pusa şi ştirea, că In
ru.ndttl'ile membrilor partidului
naţional ro man se accentuează
eonvingerea că este nevoe ca
mandatarii tI'ansii văueni să reintre ln parlament.
Ştirea a produs
o adevă
rată panica în randurile libel'ale,
Rad. responsabil: Laurentiu
, Luca.

,

Cenu~otcă, sc€'nă

din viaţă, in 7, 8 Decemvrie,
tn "Apollo"- una diutl'e cele mai dră~ălaşe istorii. JollD şi Kentner lucreazâ. în câmpiil.' de
aur. In vf'eini sunt farmf'fii Long, doi fraţi.
Vecinii trăiesc rlLn unii cu alţii, odati certânduse iar iu crâşmă Kentuer ucidep'" unul dintre
fraţii Long. Cpl mai tiner tu~e după. armA şi
voind să ucigă pe Aentller e luat la. ţintă de
John. Cad amândoi. John păt! un,: ta suflel ia
pe fetiţa lui IJong la sine şi o duc" spre creştere
la unchiul său Gordon. GOllilă d .. tata acestuia
p!lrăseşte CQ.;a aceasta, dltr se rt'into., rce când
vine acasă Gordon şi se miiritâ in tine dnpă
.Iohn, ucigaşul de odinioară a taLălui ei.

din Gemta,

Dacă

Scaboformat dr. Flesch
Emer"iC Ka"ln

Senua

In rolurile

II

prin~ipale

cei mai distinşi art,işti
şi artiste americane.

I

Primi actori: H. Mieren-

a --.:II

dorf, E. Morena, M. Fein.
Execuţ,ie ftllltastica.

~~

Suhscri~ii cn inima. frântâ şi plină de
durere aducem la cunoştinţa tuturor nea·
murilor, prietenilor şi cnnoscuţilor, că mult
iubita noastră mamă şi bunică.
Văd.

I

00<>000000<>0<><>00000

~:it:~:o

şi

fnd.,lungate azi la
R. c. in spitalul
jud. diu Arad In etate de 56 de ani ~i-a
dat blândul ~i nobilul său suflet în mânile
Creatorului.
Ră.mll.şiţele pământe~ti uIe scumpei ~i
neuitat!"i defuncte se vor lI~eza spre veCInică. odihnă Joi, Îu 8 Decf'mvrie st. D. în
cimitirul român din Şebi", (Boroasebes).
grl"ie

ti Decf'mvrje (22 No'~mv.)

Fie-i
Şebi~1

fiioli...

Şl

totfelul

Plevnei N o. 5.
571
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Giuvaergiu si Ceasornlcar. • Plata Avram Iancu No. 1.

!

Nicolae Popescu,

1·

Verlg~ete logodnă,

Mare asortiment de
de
oroloage de
buzunar el !:le perete arglnbrll. Cumpară aur pentru un
452
preţuri urcate.

ginere.

Olghiti
, II Nicolită,
,

! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vizitaţ.i

i

MICA PUBLICITATE.I
•.,........................................ ;
De vânzare un cazan de a.rama pentru fiert
răchiu, 250 litru. Adresa la Administraţia ziarului.
5BO

IoaN 11.00
()U

A..l1TI(JOLE DE

ARAD ,

Bulevardul Re-

gele Ferdlnand
1. NO.16 (fost Boros Benl-t.)

480

manufactură,

1

este în curs refac1lrea!
a 17 podnri, dintre cele mai importante cu de. !
schidere peste 10 lll. sunt: podurile nr. 44 şi ~.I
pe şoseaua Soborşin-Zam şi nI'. M pe şosea::.
l\1işca- V ădaş --B<>rechi u.
4. In Cariera de stat Ciuciu se lucreu.i
normal.
5. Preliminl!.rnl şoselelor nat,ionale pe anul
bugetar l02~-23 s'a inaintat Ministerului e.
suma totală de 5,707 697 lei.
6. A vtl.ud în vedere, ca priu fixarea frol.·
tierei noastre cătră Ullgaria unele ~osele uali" •
nale şi-au perdut importanta generala şi au Ci· I
rncterni unor şoaple vicillale, aşa şo:,eJele nali,;,
nale Erdeis-J ulavarşaud ~i Arad-Yariasul mi:.
iar uuele sosele judeţene ~au dobândit o impor.
tanta generala corăspunziitoare soselelor naţi(·
uale, ca soseaua judeţana Micălaca-Hălmagi1.
fac propuuerea, ca ÎI} ba.za §§ 5 si 6 a art.ic d~
leg~ 1 din
1890 sil. se CAara Ministerului luc,j·
rilnr publice degradarea soselelor naţIOnale Erde;;
-Vaesaud si Arad - Variasul mic la sosf'le ~jnd~
ţ"ue sau vlciuale si preluarea soselei judeţen!
Micidaca-Halmagin Întl'e soselele naţionale.
Arad, la I Decem vrie i 921.

Ludovic Losonczy Arad

11:\ 6 Dec_ (22 Nov.) 1921.

~IAGA.ZJN

;

Ing. Bartos,

nepoţi.

,,

pur e, vulpI'!

A. Schiichter
Piaţa

cuvântată 1

Olga,

~u preţ urcat, piele. de jdier,

Edificiul giTlagngiei colţ, piaţa Pe~telni.

tărâna usoară şi memoria bineI

şi

--- -

:

vo~dia şi Soborşin_
3. Pe şosele judeţene

Mag-azia centrală de lemne de foc. Calea Radnei No. 4.
(viS-ilo-vis de halta. tn,null1i electriCi. Rogăm cu comandele si\. se facă la biroul de mai sus.
;)46

Pugna

judeţului

457

.-

1~

a

onoare a. Va. raporta următoarele:
1. Impetruirea şoselelor diu juJeţ 86 executi.
în ordine, numai cărăusia petrişului pe ,osele!'
judeţene merge anevoios cu munca publica. slab
recornpentab.
2. Pe şoseaua naţionala Arad-Soborşin estt
în cur~ refacerea. b. 7 puduri, dÎDtre ca.ri cel,
mai import.ante sunt podul din Căpruţa, din G,.

rr

(jom pă r

administrativă

Arad

A sosit cărbuni de
prilua calitate

Irina Curta
născ.

după suferinţe

-

_

~

A, rad.

dormitor se pot
cnmpăra ieftin în depozitul de mobile Wiegenfald, Arad, 8tr. Eminescu (De<i.k Ferenc) Nr. 40

Piesa istorica grandioasa
în ti acte.

în 5 aete.

Comisia

cumpărătorilorde mobile

viaţa

circ.

De~pre activitatea Serviciulni de poduri ,1
şosete din judeţul Arad in luua Noemvtill Q~

In atentiunea
,

din

şeful

':'~

.1.

-

Mobile pent.ru prânzitor

iar le caz
nisiI).

(88) Pocioianu m. p.

IN"
~.<
1°:)1 •
O. ",;,<±Cătrlt

sigur, n'arE' miros ;::i IlU murdăre,:,te hainele. "Un
borcan mi,; 8 lei, un borcan Ulare 12 lei, borcan pentru
o familie 20 lei, Prav .i:lcaboform' la alirie 4 lei. De vânzare în toat~ farmaciile. Depozit principal ~i pentru
revânzători, la. far(rost)
macia -Ingerul. alui
, (Ring)
,
În colţul dela Calea Banatului ~i piaţa Avram Iancu.

Miercuri, Joi, Vineri
Piesa celebra a lui
Frederic SchlUer.

Cenuşotcă
din

fiEi!)

vinrlecă

In 7, 8, 9 Decem vrie

Conspiraţia

I

ai mâncărime sau bubi(e p~ piela cump{tdi. nlifia

Teatrul APOLLO ...'" Teatrul URANIA.
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

de

şi in~ra\'i.
trotoareii

~-~.~~~~~=~~~.~=-----l

,i

Monopolul fabricei
film Atlantic.

I

----------------------~~~~=======
.,
................__ ...W ....VW 1

in 6 adf',
în "Ul'l~nia". in 7,8 Decemvrie. Grandioasa dramă.
a lui Schiller va. a.vea necondiţionat un efect,
mare. Ce e mai intereHant vom face cuno~tinţă
cu mora.vurile medievale italiene cu despotizmul
şi abuzul d.., putere a mulţilor
micilor til'ani
din vremile de tristii. amintire a Italiei.

Miercuri, Joi

Facem atenţi proprietal'i de case
Iane ci\, sunt, dtitori zilnic să curaţe
din lungul teritoriului lor de llea.nă
de îngheţ 8UUt, dat ori a le pl e~ărit cu
OontrlivonÎenţ,ii vor fi perl.·psiţi.
Arad, la 5 Dt~cemvrie I H21.

Publicatiulle.
,

Bulev. Re~ele Ferdinu.nd 1. 2.
carl)unl (le călcat, I~mne mărunte UIIeate, clubuni În bncăt pr~Dla calita.te

dramă istorică

In 7, 8 DecemvrÎe

-

No. 26932-921.

KNEFFEL

•
Conspimţia

~

UAG&Z I NUL DE (;ARBUNI

In Arad tran:-port la domiciliu.

t9'~I.

1.

Antistia eomunală a Circ.

CINEMATOGRAFE.

Scenă

7 DecemvI'ie

GAZETA ARAnULUI
~ _________
a ______ _

4

Fii i ala Ch i şi ne u

stofe ~i rnă1ăsuri Vânzareengros

magazinul

550

v. ~IISSIR FII

. . &; Uo. S.

1l....

seful serviciuilli
p. p. inspector regionai,

~~~~~~~.~~~~~

Carol Andren~i
si fi i"Mare depozit

ÎI

........................... totfelul de maşini agricol~
şi ferărie .
(Jomplect asortat e. articole de (lezon
Primăria comunală Agriş,

No. 9ti7-H)l),1.

~.~.~~~~~~~

Publicare.
Primăria

cOl1lunală

aduce la cunoş
tinţă, că uaia de pământ alb ~i roşu. care este
proprietatea comuuei, in 15 Decemvrie ai c. a.
m. la 10 ora. Ia primăria Comuna Il se va ţinea
la licitaţie şi va da in arendă pe 10 ani canti·
maHoi.
Condiţ,iunile licitării se pot. afia şi privi la
notur între orele oficioase.
Agrif, la. 1 Noemvrie lV21.

-

Agriş

II. Hodea,
primar.

Răspândiţi

"Gazeta Aradului'l

Tipografia L. Rethy fi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7.

