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~:l:~ Aceea ce ar fi uşor 
esk Pentru toată. lumea parla
cel, mentul s'a deschis în con
Ga· diţiuni satisfacatoare pentru 

munc!l rodnică. şi cinstită; pen-
a I d d~. tru toată umea opera e le-
i ,~,1 giferare aşteptată Incepe sub 
~~I:~' cele mai fl'Umoase auspicii; 

pentru întreaga. ţară se des
mi ehide, in fine o epocă. de l'e
an~ organizare şi de linişte; pen
. c, Iru tou.til. lumea, afară de 

câţiva nemulţumiţi, de câteva 
Iror,· organizaţiuni politice făt'a mare 
aţ~: autoritate şi afara de vre-o 
aţi<~ eâţiva politiciani cari cred, 
mi·:. găsesc, afirmă cît. lucrurile nu 
Ip01' s'au pett'ecut conform voinTei 
atii' dlor şi că totul trebuia să se 
ag:" întâmple In alt fel. 
~ d~ 
leri. E şi vesela şi este şi e-
rdf~ normă pretenţia aceasta. ca 
Ild~· evenimentele politice. să se 
~ţenl lnta,mple după placul câtorva, 

în loc ca ele să ţâşneaseă 
din nevoile naţionale. 

Şi mai veselă insă şi mai 
enormă este dispoziţia de spi

onaJ, rit a celor câtol'va nemulţu

miţi, 'cari dau nemulţumirei 
~ lor Infăţişarea formelor exte-

I rioare, protestând In ziare şi în 

~I 
În.truniri. 

Protestările acestea se aud 
. de departe, dar ele nu influen
\ează, produc sgomot, dar .. , sunt 
lipsite de efect. > 

~ Lipsa aceasta de efect se 
: I~ expliCă prin aceea Că prote-

stările, tncriminările şi acuza-

ol~ liHe sunt cunoscute şi banale, 
~ sunt repetarea neabilă a ve

anilor apucătu,ri politice şi o'" 
glinda supăr~rilOl' interesate 
plecate de la câţiva oameni, 

~ vorbind iiI numele unui partid, 
_ condamnat să rămâe încă multă 
• vreme, la mare distanţă de 

Putere, 

niştii reintrii. tn Parlament; R

ceagta pentru opoziţie în
seamnă instalarea comunismu
lui in Corpurile legiuitoare; 

In a:rn.in tirea u.n ui 
viteaz_ . 

Parlamentul incepe să facă 0- ,- l'arustlls l)ent,I'~1 ""lutorul 1)llltonÎer Gcorgt~Scu. -
peră de legiferal'e; aceasta 
pentru opoziţie inseamnă cearlă . AstM;i, se tmplineşte un 
şi luptă. sociala; deputaţii ca- an, de când, o fatalitate iue
ută formula înţelegerei şi mo- xOl'abilă, tmpingea in sltrmele 
dalităţile colaborat'ei; aceasta de telegraf, aparatul pil o ta.t 
pentru opoziţie, este, pur şi de plutonierul Ueorgescu, ce 
simplu, .,desagregal'ea Parla- se lasa asupl'a rămăşiţelor pă
mentului . mâuteşti ale l'egl'etatului Ve-

Este suficient deci si\, se Hei pentru a le da supremele 
sparga. blocul opoziţiei, ca li· onol'llI'Î. 
beralii să vadă în reântrona- A paratul rupt, dislocat, tren
rea. at'moniei, lupte de clasă ţuit, se prăbuşea Iutl,'un vfu'tej 
şi este suficient să reintre ţă.- de flacări, cu tânăl'Ul s(m a,
răniştii în Parlament pentru ca viawl', şi maşină şi om, ca 
"Parlamentul· siS tie în stare iDtr'o·~viziune. de.> apocalips, 
te complectă desag['egare". ardeau tn convulziuni de came 

aviatorului Georgescu, buchete 
de tlol'Î depuse de mâni ano
nime şi mişcate. Primăvara i-a, 
vazut mormântul îngrijit şi a 
al'uncat pe el pl'imele flori ale 
pămftntului~ iar vara a pus o 
adevărată sU'i\,lucire de corole 
pe mOl'lnâutul favorit. 

Alăturea de florile oferite 
de natură, florile oferite de 
oameni! Ar'ădanii şi-au făCut 
deci datOl'Ît\ şi şi-au ţinut cu
vântul dat excadl'ilei ce-a pIe· 
cat. 

Astăzi împlinindu-se Uil an 
Pe deasupra acestor jude· şi de fier, ingrozitoare, sub de la moartea viteazului avia-

cii.ţi copilăreşti şi pe deasupra ochii dilataţi de spa:mă ai tor, va avea loc la orele 10 
politicei acesteia primitive, se mulţimei. şi jumatate un parastas la ci
aude sUl'd, ,jalnic şi dogit SgO-1 Moartea tânăl'Ului şi CUl'8.- mitirul unde se află depuse 
motul facut de liberali, cad josului aviator storcea lacrămi rămăşiţele sale pământeşti. 
ţipă că partidul liberal are din toate inimile simţitoal'e iar 
să apel'e Palatul In contl'l\,., funel'aliile sale aveau sii. fie Grupul V de aviaţie ce a 
d~nasti~ismului probat al re- spectacolul îndueşator şi pri- ţinut Să aducă acest pios 0-
glinulUl de la putere. veliştea pioasă a unui oraş magiu memoriei celui dispărut, 

De cât atMea protestl1ri întl'eg ce il.COperea cu regrete a trimis doi delegaţi ai 
copilăreşti şi de cât atMa gă- şi cu flori sicriul unde dor- săi sa-l reprezinte, cu prilejul 
la.gie vinovată, nu ar fi mai meau, curajul, bunMatea şi eu- parastasului. 
bine, mai simplu şi mai cetă- tuziasmul. D. general comandant al 
ţenesc ca opoziţia să. asculte tn- Aviatorii au plecat npoi. garnizoanei a Invitat pe toţi 
demnui nobil dat de Su veran, Excadrila şi-a tntins aripele de d:-nii ofiţeri sup~riori s~ t\

Muncea când a spus că In oţel şi mal'ile pasări migra- 81.ste la Bole,mmtat~ . ŞI a 
timpurile acestea grele Pari a- toare s' au dus nu unde era I dlspus ca mUZiCa mIlItară să 
mentul ar tI'ebui să cuprindă cald,' frumos şi' o eternă pri- se găsească acolo. 
toate forţele naţionale? măvară, ci acolo unde erau Grupul V de aviaţie prin 

De sigur c~ al' fi mult chemate de glasul sftint al da· reprezentantii sai şi comauda
mai uşor, da.r aceasta ar cere toriei. mentul garnizoanei, Invită pe 
o lărgime de vederi de cal'e A viatol'ii au plecat toţi această cale să asiste la 
puţini oameni sunt capabili In afară de unul, ramas in pă- parastas pe toţi acei~ cari 
acest moment. mântuI primitor şi tainic al au cunoscut. pe aVlator~ 
...... .,...... ___ "_ .... OU .. _ cimitirului de la Arad, Georgescu ŞI în memorla 

că.rora se păstrea~a încă 

Mare serbare natională , 
În Târgul-Mură~. 

Protestările şi nemulţumi- Târgul-Murăş, -- Duminică 
riIe acestea nici nu pot să 1 t Decemvrie, va avea loc Îu 
prodUCă vre-un efect~ de Târgul-Murăşo mare sel'bare 

. . A viatorii au plecat dar mai 
Inainte de a se lndr"epta spre 
alte orizonturi, au lasat mor
mAntui camal'adului t in ingri
jirea arădanilor, cari cunoscu
seră pe aviatol'ul mândru, tâ
nă.r şi cu lnfăţişarea de copil, 
ucis de propriul SăU sentiment 
de pietate şi de propl'iul său 
entusiasm. 

amintirea tănărului sfios, cu 
figura copila.rească şi frumoasă, 
mort in Imprejurări atAt de 
tragice, tntr'o clipă ca.nd voia 
ca omagiul armatei să se 8CO
boare cât mai aproape de 
tl'Upul neânsutleţit al unui ce
tatean ce fusese un om de II

I" oare ce ele pleacă toate de la naţională. 
o situaţie falsificată şi de la Cu aceasta. ocazie se vor 
aspecte politice şi sociale 'In- inaugura 150 biblioteci, se vor 

.. ~ţişate cu reacredinţă şi cu I distribui 45 clopote precum şi 
_ mtenţii vinovate. I Cărţi şcolare complecte pentru 

Astfel, de exemplu: ţără- I 10 mii copii, . 

. ,. 

Iarna ce a trecut, a lăsat 
la sfârşitul ei pe mormAntul 

. . . 
bine Şl un mare patrIOt. 

,+ • ~ ......... "'" ,,~. "'-~~~~?""""'ii -~~.~ .""'''-~~ ~~~ ~ • • ~ iI!:""'" 
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GAZETA ARADULUI 

Răspunsul Senatului la Mesaj. 
In şedinţa secretă de Sâmbătă 

seară., Senatul a adoptat proiectul de 
răspuns la ~Iesaj, pe care il redăm 
in întregime: 

SIRE, 
Senatul simte o deosebită mulţu

mire reinoind M. V. cu prilejul des· 
chiderei Corpurilor legiuitoare, expre
siunea sentimentelor d~ dragoste şi 
devotament, ce poartă Su\"eranu!ui şi 
dinastiei sale. 

Expreşittnea acestor sentimente 
este cu deosebire mai vie astăzi. 
Fericitul eveniment al na~terei Prin
cipelui Mlhaiu, primul nilscut al A. 
S. R., Principele moştenitor al Româ.. 
niei, a mişcat adâ.nc Întreaga suflare 
româ.nească. Na~terea Principelui 
Mihaiu tnlă.reşte şi mai puternic legii.· 
turile dintre. Tron şi ţară. Poporul 
Intreg ia parte cu voioşie la acest 
fericit eveniment, îa gâlldul ce 1 stă.· 
păneşte că. bucuriile familiei noastre 
domnitoare, sunt ,i bucuriile sale. 

SIRE, 

Senatul primeşte cu o reală satis
facţie asigurările M. V. că. relaţiunile 
dintre Româ.nia ~i ţările cu cari ne-am 
aflat In Alianţă, in timp de ră.tboiu, 
continuă a fi tot atâ.t de strânse şi 
cordiale ,i să nădăjdui~şte şi pe vii. 
tor în trăinicia acestor legături m.!
nite si ducă şi mai departe aceleaşi 
foloase, acestor alianţ.e. 

Senatul primeşte cu bucurie asigu* 
Tarea despre tucllt:ierea nouiJor alianţe 
dintre România şi ţările iurecinate, 
cu care avem multiple interese poli· 
tice şi economice-comune, precum şi 
Îndrumarea spre rel porturi normale, 
ale relaţlunilor noastre cu statele cu 
cari am fost tu ră.zboiu, că.ci este 
învederat că. din normalizarea acestor 
raporturi, vor rezulta în viitor foloase 
însemnate pentru statele beligerallte 
din trecut. 

SIRE, 
Reforma agrarA. care a desăvârşit 

o operă de armonizare şi de solida· 
ritate socială, operă atât de necesară 
pentru liniştita desvoltare a vieţei 
politice şi economice in stat, a cou
stituit preocuparea cea mai de se
mii. a Senatului, in precedenta sea· 
siune. In acest scop cu o adâncă 
mulţumire sufletească, el anat I;U
vernului M. V. Întregul să.u sprijin. 

Tot astfel pentru ca reformele, 
alcătuite în conformitate cu cerinţele 
timpului, să. dea rezultatele aşteptate, 
Senatul va acorda cu ho'ii.râre con" 
cursul necesar, pentru illtenslficarea 
în toate ramurile de activitate a 
munc~i productive, izvor nesecat de 
bogăţie naţioualil.. 

să. tlllocuiască starea de provizorat 
de până acum. 

Senatul v,," purcede, la Întocmirea 
3şt>zamîwtului elt>ctora\ al ţării pe 
baza pri IIci piu lui stabi iit al votului 
univers:.I, e~al, direct. secret şi obli· 
gatoriu, cu reprezentarea proporţio
nali, a minorităţilor, asigurând astfel 
aplicarea practică. şi in :o;piritul Con
stituţ.unei, a ljberei ,i temeinicei 
expre iuni a voinţei naţionale. 

Desfă.~urare:l 1l,·rUlală. a vieţei 
publice în stat. cum şi fU'lcţionarea 
regulată. a tfltocmi ri lor fundamnntale 
ale ţărei, l1epu!~lllrll1-se aşeza decât 
în condiţiuni de linişte, Senatul pri
meşle cu o vAditA satisfar:ţie trlcre
dinţare;}. ce o dă M. V. el Ordinea 
iutt:rnă. este asigura A. in a,a fel, că. 
şi ultimele măsuri excepţionale vor 
fi îu curând ridicate, fără. ca 
ordinea publ că de care este legată 
fiinţa stalu:ui, să fie priUlejduitfi.. 

SIRE, 
Interesele armatei. una din cele 

mai scumpe ale ţăroi, va afla In 
grijile Senatului României intregire. 
locul de i'llâietate, iar nevoile ei vor 
găsi pururea tn Senat un răsunet 
puternic ~i o muncit fărâ odihnă, 
pentru grabnica lor satisftcere. 

Senatul Romil!liei Mari este pit
truns de indatoririle sale cAtre ar· 
mata Armata a hchipat sub ordi
nele marelui ei conducător, pe câm~ 
piile glorioase de cinste ~i de slavă, 
idealul secular al neamu:ui românesc, 
şi astfd Senatul consideri în falnica 
oştire a ţărei, simbolul sacru al mâu
driei naţional..,. 

In acest scop şi in acest senti. 
meat, el a~teaplit cu legitimă ne
răbdare proectde de legi anunţate 
de M. V. 

SIRE, 

'~'ara nădăjduieşte dela devota
mentul conducătorilor ei, o muncă 
încordată pentru organizarea. şi con~ 
solidarea situaţi unei sale în noua sa 
a!cătui re. In satisfacerea aspiraţiuni
lor ei. ea cere mai presus de toate 
abnegaţie şi jertfirea oricărui alt in
teres decât al patriei. 

Senatul este adfliic pătruns de 
nevoile nlari şi permaneete ale sta
tului. Pentru desăvârşi rea neântâr
ziata a tuLror rnă,'mrilor menite să 
uşureze grelele împrejură.ri priI! cari 
trece ţara. este de dorit ca repre
zentanţii tuturor partidelor să. se afle 
la locul dato~iei în acest P a.rlamen t. 
Senatul mişcat Îll !lceastă privinţă 
de repetatul apel al 1\1. V. în care 
află expresiunea caldă a celui mai 
curat patriotism. va sta neclintit 
in slujba inalt,ului gnvern pentru 
indeplinirea mariior şi Îusemnate
lor noastre îndatoriri către patrie ,i 
neam. 

Să trăiţi Sire, 
Să. trăiască. M. S. Regina. 
Să trăiască. de.aparuri România 

dinastia ei. 

Statornicirea finanţelor statului, a 
stat şi stii. Incă. pa primul plan al 
preocupărilor Senatului. Spre acest 
sfâr~it el nu va pregeta a cerceta, 
alături de guvern, măsurile de aLlop~ 
tat în satisfacerea cerinţelor esen
ţiale ale statLllui, ocrotind insit în I 
acel:lşi timp organizarea forţelor pro- i 
dUC!iV~I;!~. naţiunei. l' N;~~·p~'-d-~-I~-B""';-~-·c-e-a-~ 

Senatul Incredillţeazâ pe M. V. 
de hotărârea sa de a realiza reforma I 
electorală, potrivit dispoziţiunilor în-:
scrise în Constituţiunea revizuită la 
la~i în 1917 ~ astfel, el va acorda 
guvernului concursul trebuincios pen
tru alcătuirea legei electorale, într'o 
dispoziţie legislativă. definitivă. care 

Ultimele lucrări la reconstruirea 
podului dela Borcea, peste Dunăre, 
după cum se anunţă. se vor termina 
în ?ilele cele mai apropiate astfel că 
spre sfâr~itul lunei corente se va 
putea incepe circulaţia peste acest 
pod, de cea mai mare importanţă 

p~(~tru viaţa economică a Româ
mei. 

In Septemvrie 1920, dupi doi 
aui de tratative în streinătate, pen
tru refacerea podului dela Borcea, 
s'au tnceput lucrările de reparare de 
către serviciul Podurilor din C. F. 
R. sub direcţiunea dlui inginer Răi
leanu, - , Societatea Re~!ţa. anga~ 
jându-se să furnizeze materialul. 

E de notat că America ceruse 
Statului nostru aproape 100 milioane 
lei, Anglia 88 milioane şi Germania 
30 milioane pentru refacerea podu
lui dela Borcea; iar totalul cheltue
lilor - cu materialul ~i mâna de 
lucru româneşti - nu se ridică 
decât la 13.500.000 lei. 

Astfel după. 15 luni de lucru, po· 
dul dela Borcea este gata, costâad 
pe stat de 8 ori mai puţin decât ne 
cerea America. 

Noul pod dela Borcea este con
struit pentru linie dublă; deocamdată 
tnsi, nu se va monta decât o sin
gură linie, ră.mâ.nând ca mai târziu 
- la primăvarfi. poate - să se 
monteze ,i a doua linie. 

Rezistenţa sa este mai mare 
odatA. şi jumătate decât vechiul pod, 
distrus cu prilejul ră.zboiului. 

Teatrul orăsenesc. 
ScI11mharea repertorului. 

Direcţiunea Teatrului, in urma 
faptului că. poliţia a interzis dlui I. 
Hegediis de a apare pe scena din 
Arad, neavÎ1nd pentru aceasta au~ 
torizaţia ministerului artelor, a mo
dificat programul reprezentaţiiJor în 
modul următor: 

Joi se va juca în matineu , Ma
turul albastrul cu concursul dlui An
drei L,lszi6; seara: Colollelii d~oarei 
Lotti, operetă (ahon. A.) 

Vineri: Cavalerul Silvio pentru a 
doua orli. (aboD. B). 

Sârnbilă.: în matineu ,Micullorde 
reprezentaţie pentru tineret; Seara 
) Clopotele din CornevilJee (abon. 
C). 

Duminecă. In matineu: ,Magnatul 
Max t cu concursul dlui Andrei 
Lilszl6; seara ,Dansul cu norOCe o
peretă. (abon. A). 

Luni: • Clopotele din Corneville. 
t (aboll. A). 

In , Cavalerul Silvio. drama sen
zaţională alui Uscar Bard! care se va 
reprezenta pe scena din Arad, Vi· 
neri, pentru a doua oră, vor avea 
roluri principale: Buske Csige, Irina 
ZlIahy, Gizi Keleti, Susana Korbuly, 
Bela Meszaros, Ernestin Darvas, 
Sigismunnd Sipos, Carol Faludi, Mihai 
Acs. 

Sâmbătă seara se va reprezenta 
,Ciopotele din Corneville. renumita 
operetă alui Planquette. Rolurile 
principale le vor avea: Serpoletto
M. Horv,ith, Germaine-M, Halmos, 
marchizul Herri-Andrei U.szI6, 
Grellicheux-M. Ocskay, Gâspar
Radu Inke, primarul - Carol Fa
ludy. 

Biletele vâlldute pentru repre
zentaţiile în care avea. să joace d. 
Hegediis se vor schimba la casieria 
teatrulu' pentru reprezentaţiile noui 
sau la dorinţă se replăte~te pr,ul 
solvit, 

8 Deeemvl'ie 1921 -
Ciaiul doamnelor române 

pentru copiii săraci. 
Se ndum~ In. cunoştinţa 

ca. Ouminecă, 11 Dec.(~mnie 
19:!1 OI'" fi după auniuză va 
nv~a Joc în s8J~l de Sus a 

l hotelului "Crucea Albă" un 
Ci~hlu urmat de da.ns al că. 
rui folos este (lestinat Soc. 
ReuniunmL }'1emellm' Româ
ne şi Soc. Doumnelor Ro. 
mâne l}entru ajutornrell eo. 
l)jilor sitrad (le !oIarbătorUe 
Craciunului. 

Chestiuni de viticultură 
Primul congres al specialiş. 

tilor vinificatori la Chişinău· 
Basarabia. 

Directol'atul Agdculturei din 
Basarabia, cu adresa No. 2580 
din 28 Noemvrie,. ne comu· 
nică, ca la 1 R şi 19 Decemvriej 

va avea loc la Chişinilu primul 
congres al specialiştilor vinîfi· 
catori din România. 

La acest congres sunt pre· 
gMite foarte interesante co
lecţii de vinuri şi sunt invi· 
tate pentru f\ participa, cele 
mai renumite gospodâl'ii VIm· 

cole din Busarabia, Vechiul 
Regat, Transilvania şi Buco
vina. 

Pentru od ce informaţiuni. 
precum şi pentru inscriere, 
doritorii se vor adresa la Bi· 
roul Sindicatului Viticol Arad. 
Sti'. Dr' Raţiu 1 (fost S~\rosi.) 
Se pot trimite şi probe de vi· 
nuri, attlt de proprietarii de 
vii cât şi de şcolile statului. 

Sindic1ttul Viticol al Jud. 
Arati. Dil'ectOl', D. Auastasiu. 
Preşedinte, D. Ispirescu. 

*wllllN"* 

Sinuciderea unui func· 
tionar dela Administra· 
, tia financiară. . , 

Ieri, la orel~ 12 s'a sinucis, la 
domiciliul său din strada Knezlch 
nr. 8 tră~â[Jdu-şi un glonţ de revol· 
ver, Andrei Ianossy, funcţionar la 
administraţia financiari din locali. 
tate. 

Organele poliţiei ieşind la faţ. 
locului cu medicul oficial d. dr, Lus!! 
a constatat Imprejurările, in care ne 
norocitul funcţionar, tu etate de 4\) 

ani, şi-a pus capăt vieţii. 
Arma întrebuinţa.t de sinucigaş e 

un browning mare şi din care s'a 
constatat ci~ lipsesc a trei ~loanF' 
Sinucîgaşul a încercat mai întâiu re
voi ITerul trăgâ'ld de dou~ ori în pret! 
unde se văd urmele, iar trăgând I 

treia oră, a îndreptat revolverul spre 
inimă. 

Motivul sinuciderii nu e cunoscut! 
funcţionarul sinucigaş nu a lăsat in 
urma s'a nici o scrisoare, din care 
sit se poată afla, ce 1.a indemnat si, 

I)i pună capăt vieţii. -
GheorgbA ~ ~1·nftr::â!Zj;e~~naltoane bluse ne"ligeSicostnmeSt~.~lllinescn~rJ 

" "~,, "tru damtl r , ,e" Ed1fICUI Cafeneslm 
________ VlaSK separat.ă de mKsurat. 504 Telefon 530. Cornul Vânătorolul. 

-
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18 Pentru cele treizeci de din America, le fnsoţesc tntotdeauna 

de fapte, cari dovedesc, că ori cât 
eleve ale scoalei normale de departe i,ar fj dus soartea, ei nu 

tă 
ie 

, uită de cei pe cari i-au Ii\sat acasă 
_ Listă de subscriptie complectă ~i de ţ:ira lor. 

până azi. ~ De o nouă astfel tie faptă, exem· 
la 
a 

., Gazeta Aal'adului" 300. plu frumos, a adus tn zilele trecute 
D. Radu PUDeu, prefectul şlire ppşta din America, la Arad. 

Banca • Victoria. a primit dela d, 
In orilşului şi judeţului 100. Nicolae Cisma~, din Detroit Nord. 
ă· Uzina electl'ictt 200. Amt'rÎca o scrisoare, pe care o pu-
le. D inginer Stefan Mate- blirim la vale ca o pîdă frumoasă. şi 
â· eseu. dir'ectol'Ul uzinei electl'Î- vrednică. de urmat. 
O· ce şi al tramvaelor elecI'ice, I Iată. ce scrie d Cismaş: 
o. 100. J Stimate Domnule Director al bă.n-
le D T VI' 100 d 1 cei, Victoria. Arad. . . ucu eseu ,.. , N . . d . . 

l' • 'JOO B R I ni un număr miC e săteni, can 
FIlImon... '. anca omânea~. ne afiăm In America, ne.am hotirât 

.... scA 1000 leI, D~a baroana.! să cumpăr~m şi sA donăm un orologi 
Hortensa Aurel Pop 25 lei. . În turnul bisericei din Mor da jud 

ă. D. Fag Balteanu, avoctlt, Arad, fiindcă din aCeea comună. fa-
100, d. Da.vid Popovici, pl'im cem parte. 

iş. rudie veterin31\ 20 lei. Noi voim sll. fillanţă.m acest lucru 
IQ· prin banca Dv. prin urmare binevoiţi 

D. Orezeanu, judeea.tol', 100~ urgent a ne aviza, câ.t va cost,a a-
lin d. A. Craciun 20. cest orolopi fabricat din material bun 
80 D. IvIăl'CUŞ 100 Iei. ,i fin. precum şi plasarea lui tn 

turn. 
IU· (Sumele colectate de biroul DAtroit 131XI 2921 Nord Ame-
'ie, vamal Arad pentl'U elevele rica. Cu stimă: Nicolae Cismaş. 
lUl ~eoalei normale din Arad.) 

.. tt. fi, C. DU\llitrescu~ şeful vamii, lei I _ .. - --... __ h -~. 

200, C. Dumitl'escu vama Nad· • hOd -' 
re. lac 20, Constantin Stroescu I LIC I area Bancel Au-
:0- taxator vama Arad 100~ A. stro-Ungare. 
vi· Josefovici e.xpeditol' 40, Ar-
~Ie nold Pollăk expeditor 50, . Comisiunea pentru lich~darea Băn-
ui. nedescifrabil (Braun expeditor) C~l lyAustro-Ungare a SOSIt tn Ca 

iul 100, D. Atanasiu si AI. 10ne- I plta~, , 
ca- seu (expeditori) '100, Ki1nig .4ceastă c~mlsiuuet instituită COD-

expeditor 100 T. nedesc'fra-: form tratatuhu de pace de către co
mi. bil funcţional' '10 Klein şi ILă_ misiunea reparaţiunilpr, mai Inainte 
rei z~r expeditol' 50: N. G. Bar- d~ . a'şi incepe lucrările a tr .. bui.t d, 
Si. Dulcscu im piegat vamă Al'ad VIZIteze toate statele mo~tellltoaTe 
ad. 40, Intercontinentale 100, Ru. ale AU!1tro·Vngariei l spre a vedea 
sL) binstein Mauriţiu 100, 1. Gar- dite şi mai ales ce categorie de co· 

vi. tenbel'g 20~ A. Standor co- roane posedi ryecare. 
de mel'sant Bucureşti 150, Poe- Comisiunea e compu,>ă din dnii 

naru expeditor 20, E. Arnopu. de Mones, Alexandru Ziiuceanu ~i 
ud. las expeditor 20, I. R. Co- dr. Luxando. Comisiunea impreună. 
liu. terlet ~O, Raphael Calmy 20, cu d. Eftimie Antonescu reprezett

Scelmker & Co. 100, Adiel' tantul României pentru lichi darea 
_ 20, Nedescifl'abil 20, Nedes- Blncei Austro-Ungare, a luat contact 

cifrabil 20, Ol'musy Al'pad 10, cu d. Take Ipnescu. 
le· AI. Dumitrescu tax, vamal 40, • , • _. 
'a· Pavel Popescu împieg. vamal 

40, Paul Păuţiu 10, Pavel 
~edescifI'abH tax, vamal 20 

, II Au mai dona1: D' Cămară· 
zich 
101. jeSCll judecător 100, V. Anto-
r la !lini juelecatol' 50, Ing. TI'. 
:ali· Trimbiţioni inspector indu-

strial 100, Dna deputat dr. 
fat· Iacob 60, l:i'amilia dr. I 'lpra VlllC 
USI: 
ne 100, Dlla Coruelia ,Micloşi 50 

~.j(] lei, D. Gritta prefectul polţiei, 

aşe 

s'a 

lOO, Al. Anestin 100 lei. 

Total: 4:f)15 lei. 
r~ ~~~ __ ~~~~w_r~~_~_~#_~~ ___ , __ ... ~.~~_;~~~ 

rete o faptă frumoasă. 
Din când în când, poşta aduce 

t ada Românii. împinşi de urgia vre-;cu, , 
it in murilor din trecut -să. emigreze în 
care America, scrisori, cari ne arată sen
t si, llltlentele şi gândurilc de cari se CO!l-

:uc aceşti fraţi înstreinati departe de 
_ <1 lor. Aceste scrisori fraţii no~tri 

Noul guvern ungar. 
Noul cabinet ungar s'a eonstitllit 

in p10dul urmitor: prim ministru con
tele Bethlell, externe contele Banfly, 
război Belicska, finanţe Kallay, in· 
terne Klebelsberg Kuno, comerţ 

Hogyesliălmy~, -justitia, Vas Jozseft 

agriculturA Mayer Janos. justiţia To
mosianyit ocrotirea socială Bernolak, 
aprovizionaree Terfy. 

Moul cabinet s'a prezentat ieri 
Miercuri, adunării naţionale. 

Primele probleme cari se va 6· 
cupa. noul guvern &unt: chestiunea 
indemnită.ţii ~i raportul corni siunei de 
imunitate cu privire la contele Au
drâssy ~i tovarăşii să.i. 

După re;>.olvarea acestor chestiuni, 
guvernul se va ocupa cu reforma ca· 
sei magnaţilor, cu reforma adminis
trativA şi a presei. 

INFORMAŢIUNI. 

- Serviciul sanitar al judeţului 
fiind tncunoştinţat cA In comuna 
Ilteu s'au ivit in zilele din urmi 19 
cazuri de scari ati IIi a luat dispoziţii 
pentru Inchiderea şcoalelor din aceea 
comună. şi pUflerea în aplicare a ma
surilor prevăzute pentru împedecarea 
Iăţirei boalei. 

- In urma dispoziţiilor luate de 
inspectoratul general sanitar din Clujt 
medicii de circumscripţii sunt obli
gaţi îrl viitor a înainta tot la jumă.
tate de lună., u'o tablou despre SIlU

aţia boalelor cOlltajioase. 

- Georgina Văidean niscutll. Cor. 
nea, soţia dlui Mircea Vâ,idean, 1:0-

tarul judeţului Hunedoara, după o 
boală. scurtă, dar grea, a incetat din 
viaţă Marţi, 6 Octomvrie, tn Bătania 
(Ungaria) unde Se dusese să ,i vizi
teze părinţi i. 

- La primăria din Timişoara a 
fost Sâmbătă solemnitatea statificărei 
tuturor şcoalelor comunale din acea 
regiune. Actul stalificărei a rost sem
nat de dnH V. Vllscal, directllrul ge
neral al instrucţiunei, de directorii 
regionali, directorii şcolilor normale, 
secundare şi comerciale, revizorul 
şcolar, şi ia fata dlor dr. Nistor ~i 
G h. B i riescu, re prezen tan ţi i primă,.. 
rir.i Timişoara. 

- Proiectul de lege pentru re
organizarea invă.ţă.mAntului silvic este 
definiliv intocmit ~i va fi depus În 
parlametlt. 

Şcoala va purta titlul de acade
mie forestieril. şi va depitlde de mi
nisterul de domenii. 

Absolvenţii, după 4 ani de 
studii, vor purta titJuJ de ingineri 
silvici. 

- Aslra- Montană a tnfiinţat o 
agenţie principală În Arad. Astra
Muntană societate de asigu rAri, gene'. 
rată, societate pe actiuni, care a luat 
în cercul să.u de activitate şi afaceri 
din România ale Societăţii de asigu· 
rări, genera!ă. • Frankfurtc societate 
pe acţiuni, a înfiinţat o agentie p-rin
cipală tn Mad. 

Cu conducerea agenţiei din Arad 
a fogt însărcinat d. Alexandru Heppes 
proprietarul biroului de bi !ete di n 
Arad, iar ca secretar al Agenţiei a 
fost trimis dela. Direcţiunea societăţii, 
d. Aladar ViraLli. care timp de 
ani indeiungaţi a fost funcţionar su· 
pe-rior la societatea de asigurări 
• FranHurt •• 

- Camera de comerţ şi industrie 
din Arad a cerut ministerului de in
dustrie ~i comerţ (direcţia generali 
a industriei, să ia ml!.sllrile necesare 
în scopul unei efteniri a materialelor 
de construcţie şi se impue {abricelor 
de cărămidă normalizarea tipurilor de 
cără.mizi. 

- ~ Korespondlmzbureau c ungar 
anunţă că. comisiunea inferaliată. a 
generalilor la Oedenburg adresând 
guvernului ungar o notă. prin care 
declară oă de oarece a constatat la 
3 Decemvrie el s'a terminat pacifi
carea. Ungariei de vest, plebiscitul 
pentru Oedenburd şi imprejurimi se 
va. face, conform inţelegerii dela Ve· 
neţia, peste opt zile. 

- Guvernul ungar va publica 
ta sfârşitul acestei !;ilptltmii,ni o carte 
verde cu privire la lovitura lui Carol 
de Habsburg şi la rolul diplomaţiei 
în această a'acere. 

Se provede că. publicarea cărţii 
verzi va stârni senza.ţie prin desUl.i
nuirile ce le va cuprinde. 

- Comisia unificărei funcţionari
lor publici a avizat pentru urcarea 
indemnizaţiilor de scumpete ~i chirie 
a tuturor salariaţilor Statului. Aceste 
urcari vor necesita un !lpor bugetar 
de un miliard şi jumătate. 

x [h.. P. Robeseu, director de 
spital, odinează zilnic dela 8-9 ~i 

2--4, in Bulev. Regina Maria 24, 
Palatul Neuman. 

..". . , . 

Investitura episcopului 
Nicolae Ivan. 

Azi, 8 Decemvrie se va face In 
CapitalA investitura episcopului Ni
colae Ivan, al VaduluiJ Feleacului fi 
Clujului. 

In sala tronului vor lua parte 

înaltul clar "i membrii consistorului 
superior, Curtea de Casaţie, Curtea 
conturi~ preşedintele ,i vic~-pre~e

dintele comisiei interima[e, Curtea de 
de Apel, etc. 

La venirea de la Mitropolie ~i la 
tllapicre se va forma un cortegiu a
vând înainte şi inapoi câte un sca
dron din regimentul de jandarm că 

lări. Regele va fnmâfla noului ep iscop 
cârja episcopală. 

Reforma agrară 
in Ardeal. 

Celim tn ,Voinţa~: 
Pregătirile pentru începerea lu

crărilor de fmproprietărire In Ardeal 
continuă. cu multii. febrilitate. 

S'au fixat comisiile agrare pe 
ocoale şi judeţe. Vor fi 114 co
misii de ocoale ,i 21 judeţene, în· 
truda Ia unele judeţe mari sunt şi 
câte douii.. Din aceste comisiuoj fac 
parte un f1umă'r de' 180 magistraţi 
ale~i dintre cei mai destoinici. 

La Banca Agrară deasemenea sta 
deschis O Recţie specială pentru. iu· 
crlrile reformei agrare. 

...... 

Cursul liber de seara. 
Progl'u,mul săptămânal. 

Joi. Limba română. (Cursul func
tioarilor). 1. Conj ugarea. II. Lectură. 
Prof. duH L Dabiciu, T. Mager. - . 
Limba. română. (Cursul funcţionarilor) 
II. Forme inverse de verbe. Lectură. 
Prof. d. Lazar Roşculeţ. All'{ebra. Ope· 
raţiuni, cu numere algebrice. Prof. d. 
1. Dumitru. 

Vineri. Limba rom âll ii.. (Curs pu
blic.) Conjugarf"a II. Lectură, Praf. 
d. Lazăr Ro,culeţ. - Limba fran
ceza. I. Exercices de grammaire ap~ 
plique~. Prof. dna Locia V. Bab,!scu. 
- Limba franceză. It pnonetique. 
Causerie litteraire. Prof. d. Jean De
camp. 

r.l -----------
~: Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vis cu Teatrul 

498 Orăsenesc~ , 
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CINEMATOGRAFE. 

A sosit ~ărbnlli (le 
pl~ima ~alitate 

8 Decemvl'ie 192 t. -
Zilele ap rop lat., ex pe diez spre 

Ungaria, Vioua, Gehoslovacia si GBrl1lanl~ 
câteva vagoane. Se mai primesc încă măr. 
furi pentru a fi trimsio cu acest transport. 

Ma.urlţlu Rubinstein. Palatul ordului n1Î!l{)riţi. 

Cenuşotcă, scenă din viaţă., în 7, 8 Decemvrie, 
In "Apollou. una dintre cele mai drăgălaşe isto
rii, Jobn şi Kentner lucrează. În câmpiil", de 
aur. In vecini sunt farmHii Long, doi fraţi. 
Vecinii trăiesc l'Au unii cu alţii, odată. certâ.ndu
se iar In crâ~mă. Kentner ucide pe unul dintre 
fraţii Long. Cf'l JUai tiner fuge după. armă. şi 
voind să. ucigă pe Kentu61' e luat la ţintă de 
John. Cad amâ.ndoi. John pătrun~ la suflet ia 
pe fetita lui Long la sine şi o dUM spre creştere 
la unchiul său Gordon. GonitiL df\ fata acestuia 
părăseşte casa aceasta, dar se rf'Înto>irce când 
vine acasă Gordon şi se murită. în fine după 
.Tohu, ucigaşul de odinioară a tatălui ei. 

Magazia centrală de lemne de foc. Calea Radnei No. 4. 
(vis-a-vi!;! de halta trt>nului electric). Rf'gitffi cu coman· - ! 

• 
Con~piraţia din Genua, dramă istorică în 6 acte, 

in ."Urania", in 7,8 Decemvrie. Grandioasa. dramă. 
a lui Schiller va avea necondiţionat un efect 
mare. Ce e mai intElresant vom face cunoştinţă 
cu moravurile medievale italiene cu d~spoti7.mul 
şi abuzul de putere a. mulţilor şi micilor tirani 
din vremile de tristă. amin lire a Italiei. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 7, 8 Deeemvrie 

Miercuri, Joi 

Monopolul fabricei de 
film Atlantic. 

Cenuşotcă 

In 7, 8, 9 Decemvrie 

Miercuri, Joi, Vineri • 

Pies&. celebra a lui 
Frederic Schiller. 

Conspiraţia din 
Senua 

Cusătoare bună. se oferă la case. St.rada Saguna 
N'o. 88. 593 

cococcccco 
vopsele: "Bernlann" de vestminte 

calitate din timp de pace în toate culorile iar să afli de 
vânzare în celea mai mari magazii. 589 

000000000 - ...... 
Se caută towsrăs, 

deIe să ~e facă 1& biroul de mai sus. 546 -- - --
()OD voea .. e. 

Pentru 

adunarea generală extraordinară 
a firmei "Domeniul din Sebişu Societate Ano
nimă, care se va ţine!\. tn Arad Piaţa Mihail 
Viteazul No. 8 la 10 Ianuarie 19i2 orele 10 
a. m. 

Obleefe: 
1. Renuuţs.re-a direcţi unii şi comisiunei de 

supraveghere şi alf'gerea DouiLi direcţiuni şi co
misiuni de supra.veghere. 

2 . .Moditicarei\ paragrafelor 1, 2, 4, 7, 14, 15, 
I~ 19,20, 21, 2~ 24, 25,2~ 2~ 2~ 3~ 3~37 
şi 38 ale statutelor sociel ă.tii. I 

3. Eventualele pr(lpun~ri. 
In !lenzul §-Iui 15 al sta.tutelor sunt rugati 

acţionarii, cari voesc a lua p"rte la adunare, să 
depună. acţiunile lor cu cupoanele nescăzute până. 
la 4- Is.nuarie J 922 sau la. "Pesti Hazai El-;o 
Takarekpenztât' Egyesulet" in Budri.pesta, sau la 
" Arad-Csauil.di Gazda.sa.gi TakarekpelJZLar" tu 
Arad ~ 

Arad, la 6 Decemvrie 1921. 

Direcţhlll@3. 

• - - - -

- -- -&... -........................... 
Vizitaţi magazinul 

v. llJISSIR FII 
.. &; fJo. S. A ... 

550 

• 
capital 100.000 lei si se priceapă 1& administraţie 
pentru a conduce o intreprindere rentabilă de fa- Compleet asortat cu artieole de _elion 
brioate. Oferte sub "afacere splendidă." la biroul .......................... . 
de anunţe Wallinger vis-a-vis cu larmacia Foldes. ' :-------_____________ -. 

. - - . 
~ piii;;;:fu·~~iă:Bii;~ă: ~ 
~ haiae bărbăte,tl ,i pe.tru eopll ~ 
~ Clasă _eparati de măsnrat , 

• SZANTO si COMLOS ARAD, • 
~ Piaţa A.";ralU. Iancu N'o. 22. ~ 
, 381 Edificiul Teatrului. , . - - . 
--~--_ ... _-_ .... _---
MAGAZI~N1JL DE ()ARBUNI 

KNEFFEL 
!lu1ev. Relele Ferdlna.d 1. 2. 

Ludovic Losonczy Arad 
GIuvaergIu si Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu Mo. 1. 

Mare asortiment de vBrlghete de logodnă, oroloalle de 
buzullar al ~e perete arlllntsrll. Cumpără. aur pentru an 
452 preţuri urcate. 

------------------Fabrica de bere 
din Aradul Nou 

fabrici bere de prima calita.te, - ca. 
litate de Pilsen ~i MUDchf'n, din cel 
mai bun material. Depozit principal: 

551 

Oppenheimer 
·si Schwarz 

In Arad transport la domiciliu. 566 Strada Emineseo N o. 8. 

-
~umpăr?l1 preţ urcat" piele. de jdier, 
...... 1 e pur e, vulpe Şi totfelnl 

::i~:1:e A. Schiiellter 
Piaţa Plevnei Nu. 5. 

Edificiul sinagogiei colţ, piaţa. Peştelui. 571 

00<><::><>0<>0<><><>00<>0000 

Antistia comunală a Circ. 1. 

No. 25723-1921. 

Pa blicatiune. • 
Se aduce la cunoştinţă gene-raIă. că îu zina 

de 10 1. c. orele 9 a. m. seva licit.a în public Il 
cazarma pompierilor ol'ăşăneşti două. căruţe vechi 
f!\l'ă. stă.pân s,i doi purcei de 8 sllptămâni. 

Arad, la 3 Decem vrie 1921. 

(8S) PocÎoianu m. p. 
şeful circ. 1. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile ' 
Mobile pentru prânzit.or şi dormitor se pot 
cumpiLra ieftin in depozitul de mobile Wiegen. ! 

fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 

IOA.N ROG 
ltJA.GA..ZIN' cu 
ARTICOLE DE 

480 

ARAD Bulevardul II .. 
, gele Ferdln1!ltd 

1. No.16 {folt Boros Beal·t) 

manufactură, 

stofe si rnătăsuri , 

Filiala Chi~ineu 

Vânzareengros 

-------~-----~--~ 
Vânzare mare de Crăciun 
Stofă 140 cm. lăţime pen-} 

tru ha.ine bă.rbăte~ti • __ •• _ Fabricat 
Stofă. 140 cm. pentru pal- de Zsolna 

ton de dame __ ___ '" __ _ 

85 ui 
85 _ 

O garnitură tricot.aj pentru dame 
PaltoD, şal şi bonetă. _____ o ___ 205 ! 

• Şal şi bonetă, tricotaj, pentru dame 135 ţ 
Stofă. Valour pentru dame 140 cm. 195 , 
Năframl de Iă.nă. 130 cm. O ___ l09 • 

I Năfrlmi-Şaluri ___ .-- • __ " __ dela 84 Lei ro SU$ 

I Stofe de bumbac .•• +__ ___ ___ ." 24 
Flanele de Tenis___ ___ _.. ___ " 20 
Barchende şi flanele tn culori 

" " 
, 

" " 
, 

moderne_o. .~. __ o ___ ___ ___ " 20 
Ca1 ife ___ ___ ••• .__ ___ ___ .__ ., ·84 
Şifonuri ___ • ________ .__ __ ., 20 

Şifon hatist 130 cm. lat pen-
tru Perdele _._ __ •..• .._ ___ " 35 

Cartoane .••• _. ___ . ____ o ___ " l8 
Zefiruri __ o ___ ___ ___ ._. '" " 18 
Ciorapi de mouslin _____ .__ ." 15 
Mânuşi pentru domni şi doamne." 24 

" " 
, 

" 11 . 
" " 

, 

II 11 . 
" " I 

.. " ! 

" " 
f 

" 1/ I 

STRASSEI 
Magazie de modă., vis·a vis de biserica LutberaJI 

Bulev. Regele Ferdinand I. NOi t 

carbuni de călcat, lemne mtu"onte ua
cau" ~arboDI in bucit prima caUtate I 
_._--------... _--- ------------------ --------~--~-_.~ -----------------------------------------------------------------' Tipografia L. Rethy ti Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

...... 
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