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greşeli ale parti
naţional român. 

Situaţia în care se găSeşte azi orga
nizaţia transilvăneană, adusă de eveni
mente aproape de sfârşitul ei şi Impinsă 

I la piel'ie de pl'opl'iile ei gl'eşeli, se dato-
reşte scopurilor puţin serioase cu care 

Marea înfrângere înregistrata de par- ~ fost ang~j~u't l~ lupta ~i idei de ~opilă
naţional român, in urma esuării tra- lească vamt~tte Şl de d?rll1ţă de 11 ~Junge, 

BO!iII,oti"ol ce au avut loc cu libei'aIii, este ce.~ Rtat, la ,baza tratativelor angajate cu 
unor greşeli de o deosebită gra- I pal tIdul lIber al. ,. 

şi a le carol' consecinţe nu se pot I Af" d această greşală politică 
_aH .. '." .... imediat, tocmai din cauza propor- I Mcăl'l. e alt'" 

10 I spunem a. s'a sitvârşit o a. greşală, 
r. " . i aceasta farit îndoialA şi mai mare şi 

Consecinţele ~cestea nu v?r mtâl'z13,! anume o greflalA de ordin curat na-
să se arate Şl în mod lOgIC ele ,vor I ţional. ' 
1~ complecta dezagl'egare a pal'tldu- 1 In campania întreprinsă, conducătorii 

naţIOnal român., , organizaţiei transilvanene în dorinţa, lor 

oameni politici transilvăneni că tn contra. 
intereselor Ardealului şi In contra ori 
cărei voinţi româneşti, câţiva politiciani 
doritori de mărire au atacat vechiul 
regat, statu1, armata şi au săvârşit astfel 
cea mai mare greşală tn contra na
ţiunii pe care poate să o sAvârşeasca un 
româu. 

Lumea politică va uita poate greşe
lile politice ale partidului naţional român, 
Ardealul şi întreaga ţară românească nu 
vor ierta insA nici odată illsulteIt~ şi aten
tatul celor câţiva politiciaui, tn contra sta
tului şi natiunei româneşti. 

.-. ..... ......,.., ....... .. -
Explozia de la fortul Rudeni. 

Doua. ~u f?st gre~e1ile savâr,şlte de de a ajunge cât mai repede la putere şi 
nu.·,'><,.,'· ... ol'gamzaţll\ transllvăneană Şl ÎU a- ]a conducerea destinelor statului nu s'au Ministerul de război a dat următorul comu-

, ni.;at ~ 
două mari greşeli capital?,' s,e ~ cu.; sfiit sa uzeze de toate mijloacele şi chiar clo ziua de 12 curent ora JI '30 a avut loc 

_lprnlU toat~ celelalte greş~l~ ma~ fiI?1 d~ de acelea ce nu pot fi permise de o con- la bateria 18-1 dintre forturile Kitila şi Cbiajna o 
, ŞI tnţelef?ere polItICă ş~ sOCIală ŞI 1 ştiinţA de român. explozie. care, determinând distrugerea tntregei 
lIpsă de apremere dreaptA a mtereselor I In a,)'ungerea scopului propus s'a re- baterii, a flcut victime in personalul care lucra. 

I îniluntrul ei. 
1!;Il08U~StJ. I curs la falsificarea situaţiilor, la. neadevAr'· După cum se ştie, în urma rll.zboiului, canti-

Prima a fost o greşală politică, iar a I şi la insultă şi atuncea când s'a crezut tăţi imense de muniţiuni inamice provenind dela 
O greşală naţională: şi prin urmare o că e nevoe şi în lipsa de a ori cărui alt depozitele germane, rus~, etc., au rămas împră~liate 

-""' ... ,, .... săvâl'ŞitA în dauna, celor mai vitale I mijloc, conducătorii organizaţiei transilvA- in intreaga ţară. 
ale naţiunii care prin organi- nene au atacat statul român, au insultat Atât pentru evitarea nenorocirilor cât ~i pentru 

propriile noastre nevoi, s'a luat hotărârea ca aceste 
ei intima, tl'ebuie să cadă în fie! vechiul regat şi au voit să semene anar- muniţiulli, pe cât posibil, să se depoziteze in for-

din partidele politice, un sfetnic,! chia şi discordia, dela un capAt la celă- turile din jurul Gapitalei, aşezându-se pe categorii 
sprijinitor şi un izvor de încredere şi i lalt al României întregite, şi 10 bune condiţiuni de conservare. 

c.oncurs, iar nu un. duşman ce lucreaza. 1. In epoca de disperare. când partidul Aceasti'\ operaţiune de triare şi conservare, se 
t ţI' urmează. de 2 ani t[l perfecte condiţiuni de ordine 

ŞI noap e . CU stă-ruma a surparea teme~ I naţional roman vedea că merge la un ,i supraveghere din partea unui personal technic 
statulUI IntI'eg. I dezastru sigur, au răsă.rit acele ierburi, specialist, ,i tot ia ea, ~i în acelea~i condiţiuni, se 
Greşala a fost aceea de a se fi cău- "otrăvitoare ale gândării conducătorHor" lucra tn ziua de 12 curent, la Bateria 18 - J, unde 

de către conducerea partidului naţio- partidului: "Ardealul" adus la Bucureşti s'a produs explozia. 
român să se trateze cu liberali, de pe o tipsie; "slăbiciunea şi lipsa de me- Faptul că. această. operaţiutle. lipsită de orice 

pericol atâta vreme cât lucră.torii sunt atenţi, a dat 
Be putea foarte lesne vedea că acele rite a armatei", şi acel faimos "putregai" totu~i loc la o explozie, nu poate fi explicată. decât 

~'·III'!I.:t.:. nu erau de loc simpatice opiniu- al vechiului regat. numai şi numai printr'o neglijenţl de un moment, 

publice,. intru ?â.t ace.astA opir:iune ~u- AceastA' acţiune urâtă, a părut cu o lipsă de a~enţie, a unuia din oamenii, care 
::O:""I"U\jQ avea llllpresmnea limpede ŞI conVlD- atât mai odioasa cu cat ea a avut loc şi lucrMd la aranjareil acelor muniţiuni, a scăpat.o 

făcută că agitaţia partidului . naţio- continuă să aibA, în nişte momente când Iadă încărcată ,i a provocat uenorocirea, 
â 1 d t tII Ancheta autori I il-filor, este în curs şi va stabili 

_ ... """.f._O_ID n era ,n rep a ă, . exc USIV, n duşmanii din năuntru ai neamului nostru, precis cauzele adevărate cari au dat naştere dure-
guver.nul.Ul, cu toate că guvern~l streinii cari doresc răul ţării şi nu sunt rosului accident. 

vaUZH.l:I1j legI ,Şi refo,rme ~e fusesera. prl- mulţumiţi cu situaţiunea actuală atacau şi Până atunci, ministerul deplângând profund pe 
cu entUZIasm ŞI cu mcredere de ma- atacă statul prin intrigă, minciună, calom- ~j cari, lucrând tn interesul apărării naţionale, via 

mase populare. nie, aşa tn cât nici nu mai poţi deosebi sll. mărească încă, numărul celor ce au cAzut pen-
tru apărarea patriei, nu poate decât să. ia parte cu 

A fost O greşală politică această ac- acţiunea unora de acţiunea celorlalţi, toată durerea la această pierdere ~i să asigure ur-
proectată, de subminare a guvernuw aceştia din urmă rămâ,n aduşi din situaţia. ma~ii celor morţi,că., aeţ;)rdând pensiuni ca şi pen

In momentul când acţiunea acestuia, de altă dată la lumina complectei liber- tru ceÎ cari ar fi murit pe front, va ciuta fncă, 
mai favorabil ca ori cand, primit~ de tăţi. I prin ajutoare excepţionalef să le aline cât mai 

după cum a fost de ase mena o gre- Aceasta a fost marea greşalA naţio- mult, durerea ce încearcă. 
. Cât priveşte, victimele insăşi ale accidentului, 

politică sA se angajeze tratative, tn nală sAvârşită de partidul transilvanean ele vor avea tuneraliile militare, cuvenite unQr 
'~""',"n ... unui acord, cu un partid politic prin conducatorii săi. eroii'. 

nu urmărea alt ceva de cât asigurarea Ardealul Insă cu marile lui mase, După. cum se vede comunicatul e dat in sen-
sale suprelllaţii ţ;ti înghiţirea si- însufleţite de cea mai adâncă şi curată sul celor susţinute de noi In reportajul publicat in 

Y • t numărul nostru de eri. 
şi lentă a partidului naţional român dragoste de ţară, nu va putea să Ier e 

rândul marilor mase liberale. nici odată celor c(tţiva conducători şi 
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~~------------------------------------;-----------~~~::~~~~~~----------r---------.-------------------------~~I: ' 
Un manifest al Regelui Greciei. 

Regele Greciei a adresat armatei elene un 
manifest În Care laudă bravura trupelor, bărbăteasca 
lor tinutI! pe f~ollt şi. c.urajul l?r ce a stâr~li~, dup~ 1 
părerea RegeluI Greciei, entu~lasmul lumel .~ntregl: 

Mauifestul spune între altele că soldaţll grecI 
au făcut proba că ei nu obosesc nici odată, aluneca 
când e vorba de apărarea patriei şi că duşmanul 
nu are decât să. vie dacă. vrea să oeupe teritoriile 
pe care le revendică.. 

Toate ziarele greceşti au publicat acest mani· 
fest, chiar şi acelea cari au văzut în retragNile 
succesive ale trupelor greceşti o scădere a prestigiu
lui elen ~i o renunţare la planul de luptă, făcut la 
începuL 

Telegramele sosite din Constar\tinopol aduc 
ecouri din presa turcească ce socoteşte manifestul 
adresat armatei, de către Regeie Constantin, ca o 
probtl de slabiciune şi ca o scuză deghizată faţ/i. 
de eşuarea campaniei miii tare. 

Ziarele turceşti !ipun că adevărata intenţie a 
statului major grec a fost să. desfiitlţeze armata 
turcă şi că numai in urma infrîwgerilor suferite şi 
în urma situaţiei grave În care se găsea armata 
greacă în retragere, s'a renunţat la o lupl/i. ce era 
menitii si dea rezultate complecte şi definitive. 

Ştiri sosIte dela statul -major lui KemaJ anuntA 
că. acesta face preparative pentru campania de 
iarnă si că. un nou plan de război a fost Intocmit 
pentru' afacerea grecilor pe poziţiile lor. 

Sosirea P. S. Sale dlui episco p 
dr. T. V. Frentiu la Arad. , 
Ieri după masă la orele 4 cu trenul de Timi

~oara a sosit la Arad P. S. Sa d. episcop dr. Traian 
Valeriu Frenţiu insoţit de prepositul diecezei greco
catolice de Lugoj, Iltrstritatea S'a Ioan Boroş şi 
alti membrii ai capitlului şi episcopi ei. 

P. S. Sa a fost aşteptaptat în gară de pri
marul oraşului 1. Robu, subprefectu\ judeţului d. 
Beleş, reprezentanţii episcopi ei greco-orientale de 
Arad: preaolloraţii dni Păcăţian, referent consisto
rial dr.Teodor Boti" directorul seminarului, Cioară 
referent consistorial şi CrAciun paroh, reprezentantul 
ordului mi noriţilor dr. Lakatos, protopopi şi preoţi 
din parochij le greco-catolice din judeţul A rad şi 
număroşi credincioşi ai parohiei greco-catolice din 
localitate în frunte cu d. I}i dna St. Cicio Pop, d. 
şi dna Colonel Bardoşi, Şincai şi Pascuţiu nota.ri 
publici, Ghita procuror etc. 

P. S. S'a d. episcop a fost saluta.t In numele 
oraşului Arad, ca patron al paroh iei greco· C"atoiice, 
de d. 1. Robui în numele clerului de părintele pro
topop Ioan Maior din Şeitin şi in numele credin
cioşilor parohiei Arad de d. colOl:)el Bardoşi. Dşoara 
C. Pop a oferit P. S. Sale un frumos bucbet de 
flori albe. 

P. S. Sa d. episcop a mulţumit pentru cuvin
tele ce i s'au adresat ~i a accentuat că odată cu 
sfinţirea bisericei din Arad, a venit ca să. ridice 
,i să. Întărească. suUetele credincioşilor pentru a fi 
cetăţeni buni şi îndeplinitori a datoriilor către ţara. 
pe care am dorit-o -şi pe care Dumnezeu ne-a 
ajutat să o rea: izăm. 

Cei de faţă au fost prezentaţi apoi P. S. Sale, 
iar după aceasta îmbărcându-se cu toţii în trăsuri, 
au plecat la biserică. unde s'a oficiat vecernia. 

Inaugurarea monumentului M. S. 
Regina la Oradia. 

Desvelirea monumentului ridicat la Oradea 

Mare, în onoarea ~I. S. Regina, s'a făcut în mij· 
locul unui entusÎasm mireţ şi a unei însufleţiri 

grandioase ce probeazl marea dragoste pe care 
populaţi unea o păstrează. Reginei care în momen

tele cele mai grele pentru ţara românească. a dat 
proba celui mai marecuri"j, şi celei mai mari pu
teri de sacrificii. 

Inel!. de dimineaţă strAzile erau 

lume; ferestrele caselor erau împodobite 
stindardele naţionale străluceau pe toate 
iar la orele 9 mulţimea care aştepta. pe 
era cu adevărat imensă. 

pline de 
cu flori; 

clădirile, 

Suverani 

Trenul ce a.ducea pe Suverană a sosit in 

gară la orele 9 jum. 1\1. S. Regina impreună cu 

A. S. R Principesa Mă.rioara S'au scoborât dm 
tren în mijlocul· unor urale şi aclamaţiuni entu

siaste. Pe peron se aflau reprezentanţii autorită· 
tilor si ai clerului, ~omitetele de doamne, reprezen
~allţii 'şcoalelor şi ai armatei, dnii miniştrii Goga, 
Antonescu, Groza, Teodor Mihali, preşp,dintele co

misiei de unificare din Cluj, generalii Petilla, Mo

şoiu, general dr. Moga, general Olteanu, Leca, Pa

şalega. 
Elevii şcoalelor erau aşezaţi dealungul stră-

zilor pânii. în oraş. Cortegiul a parcurs drumul 
pÎwă tn piaţa Regi na Maria în mijlocul unei entu

ziaste aclamaţii. 
In faţa teatru lui orăşănesc unde se află mo

numentul, Suverana a fost priri1itl de episcopul 

Ciorogariu. 
S'a oficiat un serviciu divin apoi episcopul 

Ciorogariu a luat cuvântul aducâlld omagii M. S. 
Regina, Creiasa neamului. Mama răniţilor şi a 

suferinzi lor şi a eroilor căzuţi pentru patrie. 
M. S. Regina, a spus episcopul Ciorogariu, 

iubeşte artele şi cultura ~i este apărătoarea cre
dinţei adevărate; de aceea serbătoarea de astAzi 
este serbătoarea şi a n:1.ţiutlii şi a bisericii natio
nale, serbătoarea credinţii şi a piltriotismului lu
minat. Pentru această nobilă şi înaltă protectoare a 

tot ce e drept lUare şi bun, se ridică acest monu
ment, simbol pentru viitorime, al virtuţilor admira

bilei Regine a României. 
D. Ministru Goga reprezentant al guvernului 

aduce salutul acestuia Suveranei Căreia 1 se dato
reşte desrobirea măreţelor ţinuturi de dincoaci de 

Carpaţi. 
Monumentul ridicat la Oradia, spune d. mi-

nistru, va fi un loc de pelerinaj şi o ~co(llă de 
unde se vor putea lua marile exemple ale iubirei 
de ţară şi ale jertfirei de sine, pe altarul intere

selor naţionale. 
Monumentul acesta este o probl a credinţei 

şi iubirei Intregului Ardeal faţă. de Regina' Glo
rioasă a Căreia blândl imagină va pluti totdeauna 
asupra istoriei noastre nationale. 

Au mai vorbit d. general Moşoiu, Marin Ste
Janescll în numele universitătii dill Cluj, protopopul 

Munteanu, d. Colonel Bacaloglu şi d. Buci co pri
marul Orăzii Mari. 

...... ' ..... -vv- . ...,... 
Lucrările de amenajare a Dunării. 

La 10,Noemvrie Se va ţine la Munchen 
(Germania) o importantă cOllferintă pentru exami
narea şi discutarea unui proiect de navigaţie a 
Dunării, pe porţiunea bavareză, Ulm-Passau, pro
iect alcătuit de guvernul german. Proiectul tre!me 
examinat de către toţi specjali~tii ţărilor riverane, 
care· şi vor da avizul În conformi tate cu statutul 
Dunăr~i. 

Această co lferinţă va fi prez:dattl de cunos
cutul inginer francez Chargueroud. Vor mai lua 
parte delegaţi ai Italiei, Angliei, ai ţărilor riverane 
precum ~i delegaţii ţărilor cari sunt reprezentate 
în comisia internaţiollală a Dunării. 

Delegatul României este d. inginer Gh. Po
pescu, directorul geneml al navigaţiei fluviale. 

Intre 15 şi 20 Noemvrie se va tntruni pentru 
întâia datli. comisiunea permanentA a regimului 
apelor din Banat instituită prin art. 293 dlU trata
tul dela Trianon. 

Au fost delegaţi la această. conferinţă, ca rep
rezentanţi ai României d-nii Gh. Popescu, direc
torul navigaţiei fluviale şi Opran, directorul servi
tiului hidraulic din Cluj. 

Comisiunea va lucra sub preşidenţia d-lui in
giner francez Chaurgueroud, delegat de societatea 
Naţiunilor. 

Delegatul Ungariei este contele Teleki. 
Vor mai lua parte delegaţi ai Ceho.Slovaciei 

şi ]ugo.Slaviei. 
Comisiunea are de scop să coordoneze toate 

datele privitoare la lucrările de îmbunătăţire a 
navigaţiei ce se vor face pe toate râurlle din ba
zinul mediu al Dunării. 

Nici o tară riverană. nu va putea executa vre· 
un proiect fărA avizul"acestei comisiuni. 

INFORllIATIUNI' __ 1" 

1 
- Intru cât s'au implinit de curs,:-s 

trei luni, dela apariţia ziarului nostru, It t 

găm pe toţi d-nii abonaţi sa binevoia~'; 
a trimite costul abonamentului. ;1 

Rugam sa se ţie seallla de greută~'Q 
ziarului acesta, care ca şi unicul ziar cd 
tidian românesc în partile acestea,es'~ 
departe de a fi incurajat astfel dupa c ,(1 

ar dicta ideea de conştiinţă naţionala. 
Spunând acestea, facem apel In 8'" 

eial la d-nii preoţi şi învăţători, cari s ~{o 
chemaţi mai mult ca ori cine să expli;" 
populaţiei româneşti, menirea sociala. 
culturală a ziarelor române. 

- Cu ocazia aniversărei zilei naşterii a 
S. Regale Principele Carol, se va oficia azi, dî·', 
neata la orele 11, un Tedeum, in Capela inte 
tului de fete. 

- Citim tn ~ Voinţac: .Baroul din Crai, 
a admis tn unanimitate înscrierea avocatului Ir" 
ţiu Barta din nuj. Faptul a făcut O excele: 
impresie". 

..:... Reuniunea Femeilor .Sf. Maria 
ţine adunare generală. la 23 curent. 

- Pe când se făceeau săpături pentru ni 
larea digului din portul Turnul Severin, o bolt'" 
ingropată acolo a făcut explozie rănind grav 
multi lucrători. 

- Din Varşovia se anunţă ziarului 
TempsI, că neRocieriie angaj'lte in capitala' 
loniei intre România si Rusia sovietelor au 
suspendate, de oarec~ delegaţia română. a ce 
noui instrucţii dela guvernul din Bacure~ti. 

- Doua proiecte de lege supuse 
semna1ură preşedintelui republicei 
ceputul lucrărilor ~ pentru navigaţiune, menţion.' 
in programul general al marilor lucr!i.ri publ!:' 
program eliberat de d. Troqueur pe anul 1921 
care cuprinde lucră.ri de ~osele. comunicaţi uni 
apă, porturi la mare, căi ferate, motoare hidra, 
şi distribuirf'a puterei electrice. Aceste lucrări ( 
vor fi plutite tn plăţi la termin, se vor duce' 
îndeplinire in timp de 15 ani. 

- Individul Mihai Schuster fost împîega: 
biroul populaţiei, a fost judecat ieri la o lună' 
chisoare, pentru fals comis Pe legitimaţiile el:' 
rate de biroul populaţiei • 

- Oficii1e vamale au primit o circulară 
partea direcţiei generale a vămilor, prin care. 
anunţate că. exportul nutreţului de vite este in, ' 
duit, dar cu plata taxelor vamale ~i de comit: 
cuvenită.. 

- Organizaţia ungurilor din Cluj a înai, I 

un memoriu d-Iui ministru Groza, în care cer· . 
primirea în slujbe a tuturor funcţionarilor un~ 
concediaţi ~i cari n'au depus incă jură.mântul 
credinţă ~. tatului român. 

- Pentru Înlăturarf"a contrabandei de cer, . 
s'a dispus ca circulaţia cerealelor să nu fie lît 
în raza de 10 km. dela frontieră fără autoriI:. 
prealabilă. dela prefectură. Ccrealele fării, autor: ' 
ţie vor fi confişcate. 

- Mâine, Luni, urmează a se prezenta la 
roul populaţiei locuitorii din: . 
. Circ. 1. str. Brătianu (partea prăvăiiei Rad, .. 
până la sti: .. COllsistorului).· 

Circ. II. str. Minerva ~i Piaţa Liceului. 
Circ. III. str. Sava Raicu. 

- Comitetul lorganizator al expoziţiei.' 
de mostre, a hotărât, prelungirea expoziţiei f' 

la 20 Octomvrie. Acesta va fi termenul u 
acordat. 

- D. Walker D. Gines, fost director g~ 
raI al c. f. din Statele-Unite şi care a inde;'. 
funcţiunea de arbitru in chestiile relative la re: 
tizarea vaselor fluviale de pe Rin, Elba şi Dur 
a. informat conferinţa ambasadorilor că pentru 
sele de oasageri cedate de companiile austrli 
României, trebue si plătim 2215.102 franci 
veţieui. 

D. Hines a plecat în Statele-Unite ~i a:; ; 
ca arbitru, cu cOllsimţiimântul conferinţei alll~;. 
dorHor, pe d. Brice Glagett . 

. _----~.~~-------_._---------------
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I - Delegaţii presei român" au fost primiţi la 
I \'ar~ovia de către d. Pilsudski, preşedintele repub

'Iied, care a stăruit ar;upra nevoei de relatii de 
irA' sinceră prietenie intre Polonia şi România. garan· 

tate prin comunitatea de interese. 
" IT: După amiazi, delegnţii au fost primiţi de către 
ias: JIllfiistrul de externe Skirmunt şi mareşalul Djete. 

A fost apoi o recepţie în onoarea ziariştilor 

taţ: organizată. de către d: .ministr~. F!o:es:~ la lega
r CI: , 1iu!lea roma'lă. A u participat d-nu mlnl~tr,1I Florescu 

,- SkirmulIt, FilalllY, Gustav, Symch. minIstrul mun
e~ (ii, prinţul Linbomirsky, contele Zamolski, rectorul 
CII:.universilăţii din Lemberg, personalul legaţiunii ş: 

~ numerosi fruntaşi. 
SF . Se~rat îu marele 
su fost un banchet oferit 
~" M!on de externe. S'" 

salon al hotelului Europa a 
ziariştilor de către ministrul 
toastat pentru frăţia polono-

(PIF r , Y 

[il. :lOmană.. ~ 
- Ieri dimineaţa s'a judecat la tribunalul 

~in localitate cauza individului Stefau Toth Gyulai, 
a ~cur.at cu furt. Acuzatul a fost prins acum câteva 
dl·~ăptă.mâ!li tn Aradul-nou, unde incercase o spar

tert _ere. El a fost prins când pâudea in o curte, as-
uns după- o tufă, momentul ca să- intre în casa, 

GAZETA AR:'1DULUI 

I - Astăzi 16 ~i mâine 17 curent va avea 
loc la Craiova oongresul profesorilor secundari din 
Oltenia ~i BăllaL 

- După date din sursă guvernamentală ame
ricană, numărul soldaţilor cari Se găsesc sub arme 
în 14 state ptwâ la 1 Septemvrie, se ridică la 6 
milioane. Primul Joc ti ocupi în Europa Franţa, 
are sub arme 1,034,000 oameni, al doilea loc îl 
ocupă Anglia cu 740 mii soldaţi, iar ultimul' îl 
ocup(~ Germania cu 100 mii soldaţi, Statele Unite 
ocupă al treisprezecelea loc cu 140 mii soldaţi. 
Se considerll. că armata rusă numără 588 mii 
soldaţi. 

- Ministerul instructiunei a obtinut un credit 
extraordinar pentru plata 'salariilor corpului didac
tic dela scoalele con fesionale române în vederea 
statificări'i invăţământului. Această. sumă. se va 
acorda numai după ce şcoalele vor fi statificate. 
Până atunci corpul didactic confesional va primi, 
pe lângă salariile acordate de confesiune, numai 
tntregirile prevăzute în buget şi cari fuseseră acor
date şi de fostul consiliu dirigent. 

ai, nde spera să faci o spargere norocoasă. Fiind 
rl " escoperit, Toth spuse că e agent secret şi urmă- ) 
f~şte pe un evadat, care s'ar fi refugiat în acea ~ 

e e. ~~ă. Fiind fnai.utat poliţiei din Arad, aceasta ~ft.ă 
tA T6111 a comis o spargere astă v'lrA la domlcl

elul profesorului A. Fischer. ,Spărgătorul a tăgă- ) 

Toate informaţiunile contrare acestei hotărâri 
sunt tendenţioase şi publicate de cei interesaţi. 

- Ministerul de comunicaţii sârb a hotărâ,t 
să formeze o comisie de studiu care sti. elaboreze 
proectul pentru construirea liniei Bucureşti-Belgrad. 
Acest proect va sluji ca o schiţă pentru discuţiile 
amănunţite cu Romilnia. 

uit În faţa judecătflriei, dar martorii ascultaţi aU 

1 ni fovedit vinovăţia lui. 
DOtt' Tribunalul l-a condamnat pe T6th, în urma. 
lV, estor dovezi, la 2 ~i jumătate ani temniţă. 

- Este cunoscut că soc. de aviaţie Franco
I ~1 tmână, s'a alcătuit cu sopul de a organiza un 
a ; rviciu regulat de 1 ransporturi aeriene intre Paris-
1 traga-Varşovia Bucnreşti-Constantinopole. 

ce Deocamdata însă până azi JIU se făceau re-
Iat decât cursele Paris-Praga- Var~ovia. 

.' : Se anunţă acum din Paris că primul avion 
"pe" ~stinat să exploreze drumul aerian Bucureşti-Con
'te., ,jantinopole, va părăsi capitala Franţei zilele 

1011-
'bl testea. u " 
921': - Ser;;.ta de piano Luisa Gmeiner (Berlin) 
un: ,avea Joc in 18 Oct. Bilete la Bloch. 

Ir~w.. _ Serata Schubert a -cântăretului de cameri-
iTI (~misc Steiner va avea loc în 19 Oat. 
iuce . 

- Repertoriul companiei teatrale din locali-
e a fost stabilit pentru săptămâna viitoare în 

ega: ~dul următor: Duminecă în matineu: PortofoliuI 
~lIâ:"u, seara: Studenful cerşitor (abonam. C); Luni: 
~ eh Itdentul cer~itor (abonam. A); Marţi: TârguI de 

~ (abonam. B) cu concursul dlui Iuliu Barics, 
ară ~pete, Mercuri: Offenbach (abonam. C); Joi: Bo
re ~ Itlii (abenam. A); Vineri: Lebeda (abonam. B) 
e Ir" . concursul doei Lili Poor; oaspete; Sâmbă.tA: 
Dmi[: !lJdar:nul (abonam. C) cu concursul dnei Li li 

~r şi a dlui Eugen Ianovics, oaspeţi; Duminecă: 
~ ,matineu Dansul cu noroc; seara: Fabricantul 
loal, f d . ler (abonament A) cu concursul oamnel 
cer; , Poei. 
un' 

ti'· In populara operetă. "TârguI de fete" d. 
U lrics va apare în vechiul său rol Tom Migles, 

celelalte roluri AL Halmos, Lili Szego, Iuliu 
cer< ~cs, Radu Inke; Eug-en Sebestyen, Mihai Sel

e tit ~y, Iosif Kallos, Mihai Acs, ~i Iuliu Szabo. 
aflI' LIN' A '1 ,,; .. - a oelDvne vor lOcepe cursun e 
u tor~ I ' d . 1 ' le •• 1 • el e topometne, de pe angHo mlnJsteru agn-

~rii_ 
la Cursurile durează- doi ani, 6 luni pentru tn-

mâ1ltul teoretic 6 luni pentru îl1văţământul 
(adG \le. 

, - După cum se ştie un grup tie ziari~ti ro-
• [Ill au făcut o excurr;iune in Polonia. O de!e-

; e a ~iari~lilor a fost primită de lilefuJ statului 
tiei.- n care a făcnt interesante decbuaţii relativ la 
i p~iace existi, a unei apropieri'Între Pelonia şi 
1 U _ilni" În împrejurări cât mai cordiale ~i mai 

~se. 

l' 10.. 

g/ - Comisarul general polon din Dantzig a 
Idei' ~arat corespondentului Agenţiei Orient Radis cA 
1 re: ~junea exportului de cereale prin Dantzig e de 
Du;' .e importantă. D .. a a inzistat şi asupra necesi
tru ~ raporturilor de reciprocitate între porturile ro
ustrii :,e şi cele poloneze. Polouezii au nevoie de por .. 
uei ~e româneşti, precum românii au nevoie de 

ul Dalltzig. 

x Laboratorul dentistic a văd. Iulia Morgen
stern s'a redeschis În str, I. Brătianu (Weitzer 
Janos-u.) No, 13. et. 1. vis· a-vis cu posta centrală· 

x Medicul dentist dr. Liviu Hălmăgian 
aşezându-se în Arad şi·a inceput consultaţiile În 
str. L BrătiaTlu No, 13. et. 1. vis-a-vis cu posta 
centrală, 

x Dulap de cărţi, masă de scris ~i garnitură 
mahagoni de vâ.nzare strada Co~buc 15 etai. 

x Paşapoarte, pe lângă garanţă, pentru lua-

I 
rea vizei la Bucureşti se primesc la biroul pentru 

, 

vânzarea biletelor pe CFR. Bulev. Regina Maria 
No. 21, pentru o taxă de 70 lei. 

I x ~Comenduirea Pieţei Arad în ziua de 10 
~ Octomyrie a c. s'a mut~t din JQcaJul Erimăriei în 
~iaţa Mihai Viteazul Nr. I.c 

x Azi Duminecă seara, la orele 8 va avea loc 
concursul naţional de luptă, în loca.lul teatrului de 
vară, organizat de clubul cToldi. diu Arad. La 
acest conCUrs vor lua parte peste 50 de concurenţi din 

I 
toate părţile ţării. Notăm că participarea la acest 
concurs alui l\laigardt luptător de greutate mijlocie, 
e sigură şi cu 'aceasta ocazie el se va întâ.lni iarăş I cu vechiul său rival Vida. 

Tot tn această. clasă de greutate, va lua parte 

" 

~i dr. Hodor, cu nn trellaj şi ştiinţă de luptă, decât 
care e mai presus numai puterea lui fizică. Chiar 

1 şi numai faptul că a~ceşti trei luptători se vor fll
'1 tâlni pe arena de Juptă ridică concursul la un 

nivel înalt. 
Dela Cluj vor lua parte la acest concurs, afară 

I
I de dr. Houor: Bllaşiu, Mureşanu şi Gotca, iar dela 
Sătmar au fost anunţaţi dea~emenea p:itru luptl
tori. Timişoara va fi repreJlentatîi cu vechii ei lup

II tători experimentaţi. Societatea spurtivă. arii.dană A. 
M. T. E. trimite la concurs 18 luptători, dintre 
cari mulţi au câştigat victorii frumoase. Clubul 
.Toldi. trimite pe are ni pe toţi luptătorii săi iu 
Maig-ardt, Stern, FJesch şi Fus?, Încercând astfel a 
menţine supetioritatea In luptA. . 

Bilete la concursul de luptA se pot cumplira, 
întreagă ziua, la casieria teatrului de vară-. 

x Dt". Cornelia ltloga s'a mutat in strada 
Cloşca nrul 5 (fosta str. S1:ent LaszI6). 

x Două concerte de elită vor avea loc in zi· 
lele apropiate in Arad, in Palatul Cultural. Marţi, 
l~ Octomvrie, va concerta, reputata artistă la piano 
Luise Gineiner din Berlin, iar Mercuri in 19 cân· 
tAreţuJ de cameră Francisc Steiner. din Viena. 
Bilete pentru aceste COllcerte se pot reţine la 
firma Bloch, 

X D1";;'P. Robescf", director de spital, ordinează 
z·ilnic dela' 8-9 ~i 2-4, în Bulev. Regina Maria 
24, Palatul Neumall. 

x Cărucior pentru ~opii şi scaune, de sport 
şi dormiere, mare asortimeut la magazinul Iuliu 
Hflgf'diis In Arad. 

s 

Situatja , cerealelor si furajelor , 
În orasul Arad. . 

Conform tabloului statistic întocmit de pri mărie; 
de cerealele şi furajele recoltate in anul U)21 şi 
rezervele rămase din 1920-21 in teritoruloraşului 
Arad s'au Îusămâllţat în anul 192L calculat în hec
tare: grâu 3638, secară 104, orz 815, orzoaică SS, 
ovăs 1720, fasole 10, fâu natural şi arlificiallOSO. 
pae de Orz 815, paie de ovăs 1'i20, paie de grâu 
3638. -

Producţia medie la heotar a fost: grâu 8, se
care. 8, orz 12, orzoaidi, 13, ovăs 4, fasole 10, 
fân natural 16, pae de orZ 10, paie de ovăs ] 0, 
grâu 10. 

Cantitatea recoltei rezultate, calculate in va
goane de 1 ° mii kg., a fost: grâu 291, !>ecară 8, 
orz 10, orzoaică 7, O\'ă~ 7, fasole 2, fân natural 
170, pae de orz 1] 3, paie de ovlis 172, paie de 
grâu 363, 

Rezerve au remas din recolta 1920.",..21, cal
culată îu vagoane de 10 mii kg.: grâu 5, orz 2, 
ovăs S, porumb 5. 

Totalul general al cantităţiJor existente în teri
torul oraşului Arad, calculat in vagoane de 10 mii 
kg. e următorul: grâu 90, secară 3, orz 24, or
zoaică 2, ovăs 5, fasole 0,20. 

, Pentru însămânţarea teritorului_ cultivabil al 
ora~ului Arad e nevoid de următoarele cantităţi, 
calculate în vagoane de 10' mii kg,: grâu 10, 
secarâ 3, orz 24, orzoaică 2, ovăs S, fasole 0'.20. 

Pentru hrana populaţiei şi a vitelor, oraşul 
Arad are nevoie de următoarele cantităţi (vagoane 
de 10 mii kg.): grâu 2190, secarl 5, orx 60, or
Maică 5, ovăs 300, fasole 18, fân natural 800, 
pae de orz 200, paie de ovăs 300, paie de 
grâu 800. 

Totalul nevoilor e deci: grâu 2280, secară 8, 
orz 84, orzoaică 7, ovăs 305, fasole 18.2U, fân 
natural ,i artificiai 800, pae de orz 20'0, paie de 
ovăs 30'0, paie de grâ.u 800. 

Ii lipsesc deci ora';lului Arad următoarele can-
tităţi (vagoane de 10 mii kg_): gmu 1984-, orz 72, 

I ovăs 293,. fasole 16.20, fâll natur JI şi artificial 
630, paie de orz 87, paie de ovăs 178, paie de 
grâu 443. 

F; ,. 4· • ._~. eu 

Condamnarea minierilor rebeli 
din Petroseni-Lupeni. , 

Secţia I. a consiliului de război din Bucureşt, 

după o desbatere de 4- zile a procesului celor 19 
mineri dela Petroşani-Lupe ni acuzaţi de rebeliunei 

cari au mai fost condamnati de trei curţi marţiale 

şi în urma casă-rii sentinţei afacerea fiind diferiti 

pentru o nouă judecare, a pronunţat sentinţa prin 
care achită pe Kolda Larinţ, Bran Sandor, Bu~tea 

Isivan, Iaminţki Rudolf, Vaida Mihai,_ KoJda Antal, 

Mraz Bela, Matei Carol, Lăcătuş Mthai şi Sepcino 

Sandor, foşti condamnaţi la muncă. silnică sau 

recluziune. 
Pedepsele de muncă. silnică. ale următorilQr 

acuzaţi au fost reduse astfel: Balog, Kovaci 'şi 

Biro Martin câte un an inchisoare; Giollgio~i v. 
şi Ghergheli A. câte 2 ani, Lerch r. ~i Kelemen 

câte 3 ani. 
Condamnaţii s'au declarat mulţumiţi, rellun

ţând la recurs. 

Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

GONDA IjÎ COMP. 
AR -t. D. Strada HOl"ia. Pa]afu] Nenman 
, 3~ 

• 
Recomandă tn atenţiunea on. public ma-:
gazinul său bogat ou : ată, bumbac, ga· 
lanterie, !'ă-punuri de toaletă, articole îm
pletite şi ţesut!". hârtie, utensilii şcolare. 

a~;· AFEN EAUA ;,CORN U L VÂNĂ TORULUI" După teatru mâncăr1 calde şi recI. Orchestră (le ţigulll. 
Jumătate litru de vin bun lei 9 in sticle. 299 
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MICA PUBLICIT ATE. 
A sosit Siculia, Maria. Malnaşi, Salva.tor de 

Karlsbad escelent sirup de smeură se află la. re
vâ.nzător de apă minerală Kardos, 

GAZETA ARADULUI 

PublicatiuJle. , 

16 Octomvl'ie t9~H. i~ ......................... :J 
Cărbuni de pi ... tră de încălzit prima calita,. ' 
Cărbuue cerllut. de lemn pentrn călc~'. 
Lemne mfu'unte de foc, USCate trd.llSPOrta:; 
la domiciliu cu prt"ţ ieftin de vâuzare ~ 

PreRidenţia soeietă,ţii dH pafl'01Utj din 
Arad, în sedinţe ţinuta în 12 Octolllvl'ie 
a fixat ce data pentru tragerea losurilor 
emise de socieţate, ziua de 11) Noemvrie. 
Aceasta decizie fi pl'esedinţei societâţii de CAROL KNEFFEl şi FIUl 

Teatrul APOLLO ... " Teatrul URANIA. patronaj este defillith'ă şi traget'ea lo~;ul'i-........................ ........................ Bulev.llegele FerdÎllaJld 1. NO,2 
In 14, 15, 16 Octomvrie In 14, 1G, 16 OctomHie lor nu se va mai amâIHt în nici un caz şi 
Vineri Silmbl\t!'i. Dllluinec(!. Vineri Sâmbăt;\ Duminecă. tn consecinţa s'a adus ace-asta dată, 15 (fost piaţa Boros Beni) ~: I 
Romanul renumit a lui Senzat,ie Americană I Noemvrie, la cunoştinţa AdminiHtl'aţiei fi- ........................... ; 

Ronote Ba;zac. ' 
In 3 părţi. Partea !Il. Sageata de aur. naneial'e, Cel'â?d trimil'ea. df::'legatului fiscal : ~-~~~~~-~'~~~~~~~~~~~ 

MoreI ~~~ff:Lorul de '" Fil~ro~:ga~rn~li:e~c~~. un I pentr~o~ice~:t:~· de patronaj se adresează Desi de riu l.usztig ~l~~~Z:~~~:i:~; m 
Curtizanele III. Actul 1. Chef ('~t8.strofal. pe această cale tuturor vânzatorilor lmm- A RAD Bulevardul Regina Maria Nr. H' le 

In splendoare ~ mizorio în » 11. Goana dupa bandiţi "rilor societaţii ca să binevoiască a con- , 
5 aJte. Partea III. Spien- , lIl.Intrecer~i plHn~tnt i . '. Il "pa 
doare !;'Î mizorie. Prim ac-. ' IV. Calare în gUTa I tmue vânzal'ea 10SUl'll01' pana la data de 

tor: Louis Ralph. ~~"mor\ii. 115 Noemvrie şi a se nizui ca până 1n 

::!~~~~~~~-=~-!:3 .... ~~_~~~~~.~~~:-.~ I ziua de 10 Noemvrie nu se poată face 
Antistia comunală a Circ. 1. 

-~- - - - - , NO.22374-921. ,incheierea finală a v[UlzarilOl', deoarece 

Le" val- şi SZle geti- 1; d~t~ fixată pentru trag~rea losurilor In 
mCl un caz nu se va mal amâna. 

Jlotllrâre. 
~latei Deutsch locuitori în Al'ad Bul: 

vardul Regele Carol 1. No. 13 cere co: 
cesiunea de stabiliment pentl'u a deschii ~~ 
o fabrică de sifon tn sus zisa admsă, 

a 

Preţnl"i ieftine. .. L 

Cele luai Illoderne haine 
se lucră pentru preturi convenabile in salonul 
de croitorie pentru haine de bll.rbaţi a lui 

STEFAN CORO:QAN 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 238 
~i piataCatedraleî în coJţZTokoly-t. pal. Szânta.i.) -
JO(JIE~)OE"~)OE 

Restaurant non! 
AduC} la . cunoştinţă. Ono public că, asoţiindumă 
cu Dt. Simion Kleiu proprietarul "CafeneJei Cen· 
tra.l" am transforma.t o ~i aranjată în un Restau
rant care l'am deschis tn 10 Octomvrie. Onor.' 
pn blie ,i va. rf'aminti de~pre bnclUăria bună ceam 
condus pe timpul câ.ud eram proprit>tarea.să Resbm
l'antului dela Gara că.ile ferate diu Arad. Dt" astăzi 
Înaint.e On. publio va. avea ocaziunea. Il lua. masă 

escelenta la 

Restaurantul Central 
Bere proaspătli. din' Timişoara, vinuri din podgo
riile mai bune şi serviciu prompt.. Cu stima: 

Văd. LUDOVIC SGHEIBER 
)E~;I(~3IE. 

Rapiţă din Banat, rapiţa. de urlău 
şi rapiţlj. selbaticlj. precum şi totfelul 
de ~lte sţtmânţe uleioase cumpără 

Industria de Uleis.p.A. 
în Arall, Bulcv. Regele Fe .. dinand 
:N'o. 22. Telefon 135, Adresa telegra
melor: Industria de Ulei. Cerem oferte 

tu mostre. 142 

350 

cumpărătorilorde Inobile 
Mobile pentru prânzitor ,i dormitor se pot 
cllmp~ra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deâk Ferene) N r, 40 

--------_.&_------Steagn.-iNationale 
iu toat.e mârimele de vânzare la Librăria 
"CONCORDIA" Arad, 8tr. ElUi.eseu .39 

--_.~-----------.-
Pră.vălia - mai nainte Iulins Lal.ar - e-:;te din 
404 nou al'anjată sub numirea: 

"ORIENT" 
şi sorta.t.li. cn RrticH în tot-

deuna proaspeţi de coloniale, deserte şi aromate 
Serviciu prompt, preţuri ieftine. Pentrll sprijinul 

Onor. public se roagă: ,,0 R J: E N T"· u 1. 
000.<><><><><><><><><><><>.0000 

• dSRtr ... _ aC"b - • 

4 An sosit cele lUai Jloi ,i moderne ~ 

Pentru pertl'Rctal'e la faţa locului ce .[ 
fOl'm legei din anul 1884 Rl't. XVUL §'l : 
27 punem termin la data de 20 Octo· il 

I vrie 1921 ora 11 a. m. la cere învitam e 
l cei Interesaţi cu aceia, că planul pl'ec: 

şi descrierea explotarei se poate privi' 
Antistia Comunală Circ, 1. a oraşului Ar 
pilnă la 19 Octomvrie a. c. ora a, I 

totdeuna sub orele oficioase. 
Eventualele ob88rvări se pot Inlli: u 

inscrie s'au verbal tot acolo s"au la 
tI'actare 1a faţa locului caci în caz ca 
se va Înainta nici un fel de observar: 
dacă nu se va ceda din punct de veti: I 

public de inpedecal'e. Conform §-lui' li 
lege concesiunea de stabiliment se 
elibera 

Despre aceasta avizam partidele j' 
consult oraşănesc, comandantul pomp; t 

lor, administraţia "Gazeta Aradului'. 
"Arad; HirJap" Dl. Emeric Zador dir€( 1. 

rul uzinei de maşinari orăşăueşti şi ve' 8 

interesaţi cu aceia că hotăTârea de 
sus ca fie publicata pe spesele partid· 

Arad, la 13 Octomvrie 1921. 
(ss) Pocioianu m,F 

şeful circ. i ! paltoanedetoamnă,doiarnă, ~ 
~ )laÎae b~r. bite,ti ,.i pe~tru cOI·ii ~ Răspândiţi 
, Clasa separati de masurat , \ 

• SZĂNTD si COMLOS ARAD, • G t A d -II 
~ Piata A~~: :'~t7~:N ... 33. ~" aze a ra U Ub 
• i&l .. z _ _;ap: _s. 
DooooooaOaaoaaOCQoaaocaaoaoaooaooc 
§ Societatea de Asigurări ,,6 EN ERA LA" Bucureşti 

~ 
preia in condiţiunile cele mai avantagioase, acele asigurari, cari potrivit jur· 
nalului Con~i1iu~ui de M~niştrii .(apa.rut tn Mo~itorul O,ficial NI', :0. ~in 27 I~lh 
1921), devlll lIbere, prIn.. acela sa nu pot fI acoperIte de SOCIetăţile străJllt· 

el cari îşi au sediul in actualele Teritorii ale Ungariei, Austriei. şi Germaniei;: 
a nici nu pot fi reînoite prin incasarea bonului de primlj. referitor. Suszisul Jur' 
O nal al Consiliului de Miniştrii nu atinge în nici un chip Societăţile Italialli 8 prin urmare nici .,Assicurazioni Generali" ale ci\rei afaceri şi reprezentanţe cii! 

O Ardeal le-a preluat de câteva Juni 

g Societatea Români' de Asi~urări Generale J,GENEBAL!' 
O din Bueare'1ti• 

oOOCooooaooooDoaaoaaaoaaaaooaooDOo 
Tipogratîe L. Rethy 9i Fiul Arad. Bulev. Regina Maria No. 7. 
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