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iB, ~ • Naţionalism. trtldAtori, şi vânzittol'i de neam de şi ei I 
îşi puneau la Bucureşti toată energia Cenzura. 

iODa 
Cu pl'iJejul bauchetrtlui oferit dlui mi- pentru a. apăra politica naţională şi Î11 Unele ziare din capitală cum şi unele organe 

nistru de interne, în Arad, d. Avram Im- urmă. tot sufletul pentru a apăra pe front de presA din teritoriile alipire protestează cu vehe
broane a facut. o caracterizare a actualei teritoriile sfinte ale patriei lor adevărate. meliţă in contra faptului că li iscursuri le ţinute de 
situaţi uni politice şi a fJituaţiei In care se Aceiaşi oameni~ cari atunci au fugit unii oameni politici transilvăneni au apărut, În aib, 

d
' d '1' - in ziarele de partid adiel'. pentru a ne exprima 

gl'lsesc difeI'itele partide ŞI' organl'zaţ.I·tllll' 10 I'ân urI e armatei un!!ureşti l'cfu!!iin- ' . "d' ,. ... D ",mal preCIS, acele Iscufsun, ţlflUle CU prilejul a~a 
din vechiul regat ca şi din teritoriile ali- du-se în ţară - a spus d, 1mbroane - zisei campanii de răl>turuare, a, guvernului, au fost 
pite, căutând sEt puie în expunerea dsale UI'u)ând pilda cercurilor conducătoare .din suprimate de către celJ7.ură. 

a toată imparţiaJitatea cu putinţa pentru ca vechiul regat, au dat şi dau făr'ă nici o Fiiră îndoială, fără un examen mai atent al 

e l'\ t t .... u1 l '1' .. cu chestiunei s'ar părea că p!â,ngerile ziarelor sunt 
asistenţa sa poatu. sa aibă o icoana cât rez ['VUI - o spnJlfl or uneI po ItjC! 

" 

perfect tndreptil,ţite ~i ca cenzura a devenit in mâi~ 
fidelă a aspiraţiunilor şi a Imprejura· adevărat naţionali::;te şi au susţinut şi nile cercurilor conducătoare o adevărată. armă. 
politice de azi. . susţin . cu toata. energia de care erau de opresiune ~i de încălcare a libertăţilor cetiiţe· 
In documentarea acestei, chestiuni şi şi sunt capabili lupta pentru asigurarea neşti. -

precizarea contururilor şi a amanimtelor marilor reforme sociale şi pentru con soli- Aceasta ar fi prima concluzie şi cea mai 
. b dc e . . fi t t·· t' 1 uşoară. de tras, dacă. ar fi să ne măr.!:ânim tu a 

uneI uue inţelezeri a situati unii <U' a UnIUneI su e eş I ŞI na\,lOna e. ~ . ~ y Ş' arunc~ asupra chestiunei, doar o privire fu· 
actuale şi a caracteriză.rii parti- 1 aeuma ca şi altadata, - tI spus gitivă. 

şi ol'gauizaţiunilor politjce In parte, oratorul banaţeau - aeei reprezentanţi Cu totul altfp,] se pune însă chestiunea ,i o 
1mbroane şoHcitat de puterea aminti- ai teritoriilor astăzi desrobite şi cari au fnfă.ţişare cu totul alta iau plângerile ziarelor ce 

a recolJstruit un punct de vedere din luptat mI toată. Îll2ufieţil'eat ou ·toată pute- reclaulă şi se re,,~H\ ÎB contra nedt'eptllţilor cen
t şi cu toată. delicatetea chestiunei ..rea şi cu' tot' devotamentul pentru o cauză zurei, dacă se ţine seamă. că cenzura. în impreju-

Y'" rArile arătate mai sus, nu a funcţionat nhmai de 
at amintirea dsale, ori cât ar fi dreaptă şi cinstita., sunt. numiţi ca şi.altă- plăcerea de ~ face rău, ci pentru a face ca răul, 

ea de intristatoare, asistenţei, pentMl dntă, tra.dători de acei politiciani tot din indreptat tu contra naţiunii, să IlU poată veni din 

In urmă sa. poată să facă o ap~ropiere terito~iile. eliberate, ~al'j din. rea voinţa altă parte, . 
trecut şi între prezent şi să., stabi~ sau dm hpsă de sentIment naţtonal caută Cenzura, mai, ares in imprejur/irHe 'excepţionale 

Q paralelă intre aceea ce s'a In- sa se opuie realizarei ulliunei sufleteşti. în care se găsesc teritoriile alipi ta. are obliga~ia 

I 
de a suprima tot aceea ce poate fi periculos inte-

t cu câtiva ani în urmă şi între ' Acuma ca şi altădată, a spus orato- reselor statului şi a opri, să apară în domeniul 
ce se întâmplă azi. 1 toru] , există deci mentalităţi condamnabile, pub1 icilăţei idei şi aspiraţii vinovat.e. 

Anume, aceea ce vorbitorul a ţinut 1 judecăţi n~naţionale şi energii ce In loc }ud7când IU,crurile din pUllc,tul a~es_t~ de ,ve. 
aUuca în discuţie au fost anumite gre- ( să creieze cauta sa distruga mră să Îşi 1 dere, pnn exa~mar:a atenlă a lm~reJurarllor, ajun· ;:. 

d 
. d . d' . ,.. II d '/. 1 A' ,gem la Co~cluzla CII; cenzlua a facut o greşeală. 

e JU ~cat~ ş~ e lllt~] pI e~al e ce se. ~,a seama că ,se oveşte lU put~rea. ŞI tn ~ atuncea. cl\nd a lăsat să. aplHă în ziare acuzaţiile 
face, fIe dm llepregă.hre mtelectuală. I vlItorul -statulUI de către oamem carI, în I îndreptate la Alba Julia, de unii oameni polItici 

poIît.wă, fie, astfel dupa ,. cum III,se ln- 1 fond, sunt toţi fiii aceluiaş popor. I transilvăneni, in contra stc,ttllui, împiedecând astfel 
-"'IBnln adesea ori, dintr'o vinovată rea! Bilnăţ,eanul 1mbroane' evocând mi.- f? drumul ei opera de, unifj.~are ~u~(~tească urmă--

t d 1 
"t 1 't . .,' 1·· ntă cu ardoare de toţt bunll patrioţi. 

.. 

n auna ce 01' mal VIa e m erese rIIe nevoI llaţlOnal~ nu a căutat să con- . - A 

ţl<. ," A ~t t d 1 b ..' A' • Ceuzura a facut o greşeală atuncea, calld a .' 
'u,lll. ceas a penru. că . m roane, daOlne msă CI să mdl'epte' nu a VOIt să . Jă t v ' • b h" ! ţ' 'd b't 't . 1 t ,'+ '''1 'd 'b', .'.'.' sa sa ajunga su oc li popu a lunii esro I e 

Ul OI a ell~OIl1 01 eSlo Jte, replezen- loveasca CI numaI să atragă atenţia asu- formule ca cArdealul al Ardelenilop .Ardealul 
de marcă al Banatului şi ,prin Ul'- pra atitudinei câtorva greşiţi şi să ceara adus de către politiciani la Bucureşti pe o tipsie. 
apărător legitim al drepturilor legi- printr'un apel la toate teritoriile alipite ~i acel fai~os, ePut.regai, al vechiu~ regat" toate la 

e bănăţene, a crezut că mI poate fi să se judece adânc şi drept situaţia şi sa' ~n loc cuvJ[Jte pO~Ol~e ~tn n,es~collre~ c~m~lectă ,a 
de parţialitate şi de concesii fă- , ţ l t"1 1 1 f 1 _ mtereselo,r obşteşll '1 dm îDJoslrea orI carUl sentl-
'"., ..., se I~nun e a, pa Inll e perst>na eno o men1 naţIOnal.' , '_ 

pohtlCei vechIUlUI legat, m&i ales sul mtel'esuIul nostru al tutulor. Din contră, cenzura in cazul când ar fi 
se consideră că această politică, in Astfel expuse şi astfel Inţelese, cu- suprimat toate aceste expresii ce ascund tn ele o 

a. ori carei logici şi a tutulor raţiona- vintele d-lui 1mbroane apar ca o chemare gândire vinovati,., nu şi-ac fi făcut d,e ~ât ~at,ori.a 
nU poate fi de cât esenţial na- călduroasă cătră intreaga naţiune, ca un' pentru că. ea ar :1 core,spuns svcopul,ul ŞI m.em,rel eL 

program de conci1ianţa şi iertare şi ca . Nu pute~ şlI precls daca, artlOolele Ziarelor 

P 
. '.. . ' ,amlllHle, aparute în alb cOllţlOeau de asemenea. 

. entru consideraţiile de mai sus, acest o acţIUne de. infrăţa e şf umre ade:ar ată păreri ~i expresii ce ar fi fost periculoase ideei 
tant al teritoriilor desrobite, şi care să nu albă altă bază. de cât UItarea de unitate naţională, dar ţiJ.lând seamă de prece

deci, astfel dupa cum am spus, nu tutulor neinţelegerilor şi împreuaarea pu- dellte nu putem să ajungem la altă co~cluzie de 
ata fi bănuit de parţialitate, a amintit terilerşi energiilol' române pent!'u ridi- cât că d!scursur~~e suprimate de cenzură ,nu era~ 

tristă creiată acelor din teritoriile carea uaţiunei româneşti prin tăria ace- cel~ ;mal propm pentru exaltarea sentimentulUi 
. d d 1 1" f d t' t' t' 1 t . naţionaL carI o afli, cu ec ararea ,rl'tzbo- maşI pro un sen lmen uavlOna ce R erge E . ă d' d t d Xl tI' • b 1 ',' b ,.' • XIS! e slgur un rep e . nec .. ca a preseI 

au trecut din Ungul'ia In România ori c.e o staco ~ ŞI 011 c~ ,.auere lut:-e ca să poată să. judece, să .analizeze ~i să.-~i dea 
u-se la. Bucureşti pentru a lupta, vechml regat ŞI Intre tentornle desroblte~ părerea asupra ~ituaWlor şi momentelor politice, 
pentru cauza naţională. făcând să nu mai existe de cât fraţi, de chiar "'îll cazul când părerea aceasta ar fi com-

Oamenii aceştia, în loc sa fie onoraţi l cât români. . plectal~c~te opusă, ~celei~ a ~elorjalte par}id~, sau 
faptul ca au fugit din Transilvania f ~ Dea Dumnezeu ca asemenea cuvinte . părerei ŞI cOIl~oepţlel partidulUI de ~uve~lJamant. 

d' .B . . fi" t t' d . l Aceste paren SlIlcet expuse, intelIgent dOCll-
m ănat pentru a. nu flnevOlţl să să e aUZIte pl e u In em pentru ca e e să mentate şi plecând toate dela judecarea imparţiali 

in rândurIle ungurIlor, tn contra pa~-I poată da roadele ce sunt de aşteptat, pentru a oamenilor şi a evenimentelor ou trebuiesc să 
lor adevarate, au fost numiţi Iaşi,. triumful ideei adevăratului naţionalism, cadă nici odată. sub cuţitul fără. de milă al cen-

• 



~ , 

zurei, deoarece aceasta ar fi o adevărată. \'iol are a 
libertăţilor cetâţeneşti şi un abuz să\ârşit de o 
instituţie ce nu işi inţelege nici scopul, nici 
menirea. 

Atuncea insă când tn judecarea imprejurlrilor 
politice ~i In analizarea evenimentelor ce 88 pro
duc se face proba unei complecte lipse de spirit 
de dreptate ,i câud toati argumentarea e IAcutl 
doar pentru a se lovi iti ideea unitAţil sufletp,H şi 
naţionale, atullcea estI'! O d~tOfiepentru cenzurl să 
suprime gandlrea culpabil' ,i cuvltntul vinovat şi 
o cenzură ce nu ar Inţelege si. procedeze astfel 
ar săvârşi o adevlrati crimă în tontra inttteselor 
naţionale. 

Toată, che8tiunea 15ll. tleei tn a se putea ,ti 
precis ce conţineau articolele !lUpri mate ,i coloa
nele apărute In alb şi la aceas A. chestiune credem 
ci dau un tl~pu"lI latisflci.tor t!Xpresiuniie ire
verenţioase la adresa statului româ.n, citate de noi 
mai sus cum ,i articolele apă.rute in ultimul timp 
in ziare serioasa din vechiul regat, ca • Universul ( 
şi ca ,Indreptareac ei unde s'a arâtat de asemenea, 
gre,ala săv4r,ilf, de .. cei reprezentanţi ai teritorii
lor alipite cari refuză pentru chestiuni mici şi 
copilăre,ti de amor propriu şi de glorie râu înţe
leasii. să priceapă ~câ.t rău se face ideei de solida
ritate şi. unire sufletească, atât de necesară Româ
niei intregile, când Se calomniazil. lumina, cultura 
şi experienţa cetăţenească şi politică, necontestate, 
ale vechiului regat. 

eu ............ -ar .ar" " .. 

In amintirea eroilor nostri. 
In comuna- Recaş s'a desvălit monumentul 

ridica.t ,in alllintirell eroilor din aceea comună, că

zuţi tn timpul războiului. Monumentul este con
struit din marmorA ,i are o tllă!ţime de ,ease' 
metri. Pe soclul monumelltului se găseşte scris 

inchinare, comunei ,i numde er(~!lor morţi in ră.z

boi; priNtre care se află şi numele unui fost pri

zonier tn RUfiia,· crezut mort· pâllă acum câteva 

zile când s'a înapoiat in comună. La desvelirea 

monumentului s'a observat lipsa reprezentanţilor 

judeţuiui şi al armatei. 

• :;te 

Urcări de salarii. 
Dela 1 Noemvrie se mă.resc salariile persona

lului didactic dela şcoalele de meserii după. cum 
urlDează.: -

La şeoala superioară de meserii: profesori, de 
ateliere şi mae!?trii la 1600 lei prevăzându-se la 
doi şeW de ateliere dela aplicaţie şi câte o diurnă. 
de 200 lei lunar. 

'La ~coale!e inferioare de'· meserii: directori, 
instttulOri, secretari contabili şi maeştri 1000 lei; 
ajutorii de maeştri şi institutorii 800 lei lunar. 

La şcolile elementare de meser;j: diriginţii şi 
maeştrii la 600 lei lunar i maeştrii dela Fântânele 
la 1000 lei; ajutorii de maeştri la 500 lei 
lunar. J 

Tot dela 1 Noemvrie se prevede câte o diur· 
nA. de 150 lei lunar, directorilor, institntorilor, sec
retarilor contabili dela şcoalele inferioare de me
serii şi 100 lei diriginţi lor dela ,coalele elementare 
de meserii. 

La şcoalele de menaj cele două maestre asi
milate la 1600 lei cinci institutoare, patru profe
soare şi 12 maestre la 1 AUA Jei lunar şi 5 ajutoare 
de maestrţ la 500 lei lUnar, 

• 
Direcţiunea c. f. r., Jn vederea scumpirii traiu

lui a aprobat, cu incepere dela 1 Iulie 1921, ca 
plata. lucrătorilor permanenţi de întreţinere,si se 
urce până la maximum 30 lei pe zi; iar pentru 
lucrătorii auxiliari temporali, pânA. la maximum 40 
lei pe zi. . 

Salariile acestor lucrltori vor varia după. 10- . 
calitate; vechime şi apti tu :inile fiecăruia. 

• 
In vedere c, picherii ,i şefii de echipe, dela 

intretinere. cu prilejul augmentirii salarii!or lucrl· 
torilor, să nu rămână inferioare in salarii, ministe
rul comunicaţiilor a aprobat· slL li se dea o diurnă 
specială de 300 lei lunar picherilor ,i 250 ,elilor 
de echipe. 

" 

GAZETA ARATHJLBI 

.Declaratiile dlui Stinnes. , 
(Prin fir special) 

Berlin. - Hugo Stinnel!l a declarat tntr'ull 
interviev acordat unui ziarist englez, că., tot siste
mul revendicărilor 8ntalltei e clădit pe o bazi, 
greşită. Revenind asupra vechei ,apărări germane, 
cA teichul nu va putea plAti. Stinn8s a spus ur
mătoarele: Am impresia că. Frant1. \ine mult, mai 
mult să ruineze Germania de Cltt !'IL-,i indrepte pro
pria, ei situaţie, dar nU \'a isbuti. Germania lJ'are 
nevoie pentru ca sA 8e refacă, de eSt de muncA. 
Ea ar vrea să colaboreze ca refacerea celor dis
truse tn război, dar nu se tngAdue. Germaniei ti 
lip !Iese materiile primII ,i ţările care le au nu po· 
sedă nici puterea, nici voinţa necesară, să. le tn
trebuinţeze. In geMul războiul a dovedit inepţia 
alianţelor politice. Singura alianţă, care ar putea 
avea azi rezultat practic ar fi alianţa economicA.,; 
a popoarelor sub au~piciile Statelor Unite ,i Clle 
Angliei. Acesta ar fi unicul mijloc pentru garan
tarea păcii. Europa nu poate să se refacă fără o 
colaborare mii.car parţial!\ a Rusiei '!Ii aceastA ţarl 
nu poate fi reorganizată fără. ajutorul Germaniei, 
Angliei ,i al Statelor Unite, căci numai germanii 
cunosc psihologia vecinilor ru,i. 

. ...-... ......, 

Atitudinea sasilor din Brasov. . .. 
.Universul» scrie: "Observaţiile făcute de ziarul 

nostru asupra celor publicate de Kronstăâter Zeitung e 

din Braşov, au 'avut darul să descopere pe agi
tatori, 

Cum insultele adresate fără nici un motiv 
autorilăţilor civile şi militare nu puteau să rll,mână 
fără urmare, l)'a cerut apli,carello legii de presă, ce 
fUllcţ.ioneză in Ardeal şi ziarul, care a taxat pe re~ 
prezenta11ţii administraţiei şi pe militari drepte hai
manale- şi i a ameninţat cu _pumnul gennall1, va 
fi deOCimdată suspendat pe un timp determinat. 

Măsura s'a impus dela sine, întru cât agitatorii 
dela acea<.;tl foaie, împreună. cu reprezentanţii 
e Kreisausschussului ~ (partidul săsesc), au continuat 
O serie întreagă de atacuri indrep.tate contra auto
rităţii statului româ.n ~i contra ordinei publice. 

O manifestaţie oiitilă a. fosJ declaraţiunea, .aşa 
zişilor conducători ai partitului săsesc, făcută. cu 
ocazia vizitei în localitate a studenţilor şi escursio-

. nj~tilor francezi şi italieni. h dpclaraţiune se 'spu. 
ne: ~Nu vom mai da nici un concurs şi nu vom 
mai recunoaşte auteritatea administraţiunei locale 
atâta vreme câ.t în fruntea acestei administraţiuni 
sunt funcţionarii de azi." Motivele sunt aceleaşi, 
publicgt"e în primul nostru qrticol, in plus, faptul 
că. administraţiunea a împedicat zilele trecute a
capararea orzului din Intreg judeţul Bra,ov, afacere 
în care erau amestecaţi unii ~ dintre ~ollducii.torii 

Kreisausschussului, adică. tocmai aceia can se 
agită. împotriva românilor. 

Dacă. aceşti agitatori nu au participat la pri. 
mirea oaspeţilor francHi şi italieni; n'a fost tnsr\ 
o abţint"re a populaţiunei săse,ti. Ca dovadă este 
faptul că drapelul să.'iesc a fost arborat pe per~)Uul 
gării şi pe toate edificiile sa~ilor alături de cele 
române, italiene şi franceze. Primarul comunei,' d. 
dr. Schnell şi preşedintele Camerei de comerţ d. 
Wilhelm Paul, au luat parte la testi vităţi, salutând 
pe oaspeţi in numele acestei populaţiuni, iar la 
Biserica Neagră., toată colonia le-a fă.out o fru
moa:,ă primire. 

tă. reprezentanţii Kreisausschussului s'au ab
ţinut, ei au fă.cut-o din dublu motiv. Primul, pentru 
ca să se c0!1formeze declaraţiunii ."meninţă.toare. ce 
au făcut"; al doilea, pentru că. prin ziarul lor 
Krollstă.dter Zeitung, de la incetarea războiului şi 
până în prezent. duc o politică ostilă faţă. de 
aliaţi, \irmâlld firul vechii 'politici germane, de con
tinuă agresiune contra aliaţilor. Ar fi fost chiar un 
act de inde!icateţe faţă (de iubiţii oaspeţi, ca 
aceşti aKitatod să fie prezenţi la primirea oficială 
ce li s'a făcut 

wo ••• w- ... AU 

Călătoria dlul Gunaris la. Londra. . 
Atena. - Primul mioistru grec. Gunaris va 

vizita Parisul. Roma, în drum spre Londra. A
ceaih\ vizită in Capitalele statelor aliate are ca 
scop să restabilească raporturile' dintre guvern"ul 
grec şi cabinetele streine,. zdnincinate in \lrma eve
nimentelor din Azia mică. 

(prin fir speti al.) 

7 Octomvrie 19~ I -
INFORllIATIUNI. 

-- Intru cât 8'au Î111plfnit de curând 
trei luni, dela apariţia zial"Ului nostru, ru. 
găm pe ~ toti d-nii abonaţi sEL binevoiasc6' 
Il trimite costul abonamentului.' 

Rugăm sf\. se ţie Beama de greuta~te: 
ziarului acesta, care 08. şi unicul ziar co.· 
tidian romAnesc in pa.rţile· acestea, este. 
departe de Il fi IncuraJat astfel după .CUm 
ar dicta ideea de conştiinţA naţionali\.. 

Spuna.nd acestea, facem apel tu ape' 
cial la d-n1t preoţi şi tnvatatori, cari sun.. 
chemaţi mai mult ca ori cine 8~ expli 
populaţiei româneşti, menirea sociala 
culturală 80 ziarelor române. . 

- ° radio telegramă germană anuntă ci î 
trevederea tntre LOllchuer fi Rathenau va avea I 
la 7 Octomvrie la Wiesbaden. 

- III vrem~a din urmă şobolanÎÎ au sp.orÎl [ 
mod îngrozitor în Arad fi ta ciutarea după. Itran 
ies ziua la amiază, din ascullzişurile lor pe sIra 
producând o adevArată panică ill ,ândurile p'isa 
tilor. In urma unei adrese a advocatului Ludov' 
Lukicsy, căruia pagubele enorme ce le cauze 
în animale, medicul şd al oraşului d. dr. V. Cu 
Il făcut o cerere institutuiui Cantacuzino din 
cureşti pentru trimiterea de baccili de tifos pem 
extirp .rea şobolauilor. 

, - Consiliul technic superior, ~ în şedinţa 
Marţi, s'a ocupat cu următoarele ceţeri pri 
toare la utilizarea căderilor {le apă şi anume: ! 

Sebe~ ~i afluenţii lUi din jud. SIbiu; Valea 
striţa-Mar~ului din jud. Caraf-Severin; râul So 
şul cald din jud. Cojflţ:ua; râul Mue dm jude 
Hunedoara şi afluentii lui i râul Sumeşul rece 
jud. Cojocna ~i sectorul dela isvorul loi pâlJ& 
moara Ca.priţiu. ' 

Toale aceste oferte au fost înaintate de s 
_Energia Ardealuluic pentru a fi studiate: 

-'- Judecă.toria poliţienească din localitate aju 
cat pe următorii: 

Pentru nerespectarea carantinei de ciiniI 
Ungurean Gheorghe 30 lei amendă. Ter 

Bedinger, Gheorghe Alexandru, Antoniu Varaf 
Iosif Neniet, văd. Mihail Bobdocsan, Andrei F 
I,ie Drin cu 50- 50 lei amendă; Antoniu Ma 
văd. Ladislaa Vadoai, Alois Kelner, L'lzar VnSll 
Iosif Mester,' Nicolae Brunhuber, Nicolae Noh 
cu 100- 100 lei amendă; ~oţia lui Alexandru 
kobitz cu I 50 lei ameadă. . 

Pentru înjurareq organelor poliţieneşti: Dum' 
Toma şi Elisaveta Roller născută Biebel cu 50 
lei amendă. 

Pentru că il refuzat a se legitima organ 
poliţienesc: Juliana DragllllA 20 lei, soţia lui SI 
Montag cu 50 lei şi Frideric Greth cu 100 
amendă.. 

Pentru că nu a anunţat streinii pe cari 
primît tn găzduire: Iosif Racz cu 50 lei ame 

Bf>ţie şi şcandel pe stradă: Mateas Bud 
cu 100 lei amendă. 

Exercilarea comerţului fără brevet; Schă 
Hess cu 20 lei, Maria Master mir. Gombos cu 
lei amendă. 

- D~n Tulcea se anuntA. că. un bloc dia 
riera Balarada, comuna Greci'i, a ucis, prăbu~i 
se pe Sandu Raţ şi a r!\lât grav pe lucră 
Constantin Culea. . 

- Din Tulcea se anunţă că contraban 
Vasile Ştefan a încercat să desarmeze pe ~rA 
rul Oncioiu, care·l surpTinsese făcând contrab 
Grănicerul făcând uz de armă. a rănit pe 
balldîst la ambele picioare. 

- Amiralul Roobek a sosit la Tulcea, ' 
sul oaspe va- merge la vâllli.toare. 

- Se anunţă din Tulcea: Copilul 
. Turcoaia jucându-se pe malul Dunării 
paş greşit şi s'a Înecat. .... 

. - Dumillecă s'a inaugurat la Tulcea 
regional periodic al Dunării de jos. Solemo' 
a fost impunătoare. . 

- Guvernul norvegian a recunoscut Je 
.1 Lituania. 
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nOl''Vegiandupii. hl11gl desbateri 
tratullJui tie um~t l'U$o ... ner-

_ Sobrania but gari, care era rit vacanţă, (ţ;·a 
alaltăieri ,edinţele •. 

_ Inalta curte de justiţie din Sofia, . ,entru 
(<>fIilor Illini~tri în cabinetul Rado&avoff 

c~tituit. Procesul va incepe, curâ.nd, • 

_ La Paris va apare tin nou ziar 1ntitula1: 
naţiunii franceze sub direcţiunea dlui Tar

Ziarul va apare ÎR cu{'sul ~une4 Octomv.rie t1 
_ ............ _ artic<tle sAptfl,mll.oale de Clemenceau. 

_ După o telegramă d,in Paris, ministrul de 
d. 'rache IOllesCQ' pleacă Sâmbă.tădio 

fi sose~te Marţi J.a Bucure~ti. 

,'.~ Azi, Vineri 7 Octomvrle urmează a se 
pent,ru conscriere .în: 

Cin~.mscripţia 1: Str. (osif Vuf-call ~ strada 

Cin'umscripţia II; Str. Gheorghe Laur U. ,; 
Cetăţ.ii Vechi. 
Circumscripţia HI: Str. Oi'uz. 
Circumscripţia IV şi V. Pentru cei neprezen
ta ultim termin de prezentare se fixează 
de W Octomvrie 1921. 

- Procurorul general din Cluj d. Cosma a 
'""'''~(,,<lIrl''l1'1 1:1 cu conducerea Dire'croratului general 

tiţiei . în locul dlui Victor Pop care & fost 
îlt collcediu nelimitat. 

- Miercuri la ora 9 dimineaţa., tribunalul 
din Budapesta a dat sentinţă 1n procesul 
. I..J Stefan Tisa. . 

GAZETA ARADULUI 

Chestia importului. 
Se anunţă din Bucureşti, că in conformitate 

cu noul regim al imporlt.ll.u.i ,ampania. licnerurile, 
parfumeriile, icrele" au fost complect prohibite. 
Bijuteriile, blănurile etc. au fost lăsate ~Iiberec 
mă.rindu-se Iasă. taxele vamaJe indicate tn vechiul 
jurnal pe de o parte iar pe de altă parte, impu
nându·se ca aceste taxe să fie plătite tel •.• aur, la 
valoare nominală. - Ori dat fiind cursul valutei 
noastre ca ~i agizi aurului de azi, această măsuri 
echivaleazo. CI!! o prohibire complectă. -

- Cu privire la această chestie urmează insi 
să-şi dea pă.rerea ·~i d. ,Titulescu, la reintoarce
rea sa. 

. Situatia sanitară În Arad. ". . 
Coftf«m ta6lo1M1J' , .. tocmit de eerv-ie.i4tl ",,"tu 

tn ~lIDa Septe.ur .. ~e .'au anufiţtt pe teritond «~l!I. 
I~i Arad J 14 naşteri copii vii şi patru naşteri copii 
morţi. Dintre cei nă.scuţi sunt legiti~i: Meţi 50 
iar fete 56; nelegitimi baieţi 4, jar fete 4. Cazuri 
de Moarte s'au Qnunţat 103 adecl popl1la~ia a 
s.porit cu I J. Căsătorii s'au Incheiat tn luna Sep
temvri~ 89. 

In ~italul judeţean au 'primit ingrijire in luna 
Septemvrie În rotal 635 bolnavi: 321 răma,i -din 
luna anterioară şi 314- noui intraţi. Dintt"e .ce~tia 
au murit 20, au pădstt spitalul în cursul lunei 
335, rimânând in îngrit ira la finele lunei 280 
bolnavi. 

,Au fost condamnaţi: Paul Keri, ziarist. la 
nţa pentru instigaţie la omor, Marcel1 Gorthner 

In dispensarul de tuhercu\oşi au fost trata~ 
332, ilintre cad 296 rămaşi din luna, anterioară, 
iar 36 noi, prezentaţi. 

la 14 alli muncă silnică. 
Au fost achitaţi: l"enyes Lâszl6, Eugen Vâgo. 

- Ministrul de finanţe a aproba.t ca SO la> 
din salariile arti~tilor lirici şi dramatici' să fie 

de impozitul de 6 la suti, avându-se in 
că aceaslă cotă slujeşte artiş(ilor pentru 

tarea profesiunei lor {farduri, toalete, ,etc.) 
ilul de 6 la sutA asupra salariilor arti~tilor 

deCÎ, să se perceapă numai asupra dife
de 50 la sută din care se va scădea suma 
ui de minimum de existenţă. ! 

- Crucea R, oşie cehoslovacă (secţiunea Pri-! 
de războiu) din Praga comunică.: .In 

I ti~p primind din Româ.nia multe cereri de 
teri de' scrisori in Rusia, am satisface cu l 
aceste solicitări. de oarece insă toată 
denţa pentru Rusia trebue francată," nu ' 
în măsură a :ace aceasta, de oarece nu' 

." t ., t ....""".--. .... _ 

CINEMATOGRAFE. 
P?'intesa ",oalată enigmă drJlmatică. în 5 acte 

In Apollo,· tu 7 şi 8 Octomvrie. Precum' toati ac· 
tivitatea diplomatiei este enigmatică, aşa e şi viaţa 
tuhltor acelora -cari au rol diplomatic. Aici, trt con
yen ... i~e dIplomatice 'toţi ,i toate sunt suspecte, ,t 
e târziu de regulă, când omul se deşteaptă, că e 
tras pe sfoari.. 10 piesa aceasta torui enigmatic al 
unei priDc.ese ""trage atenţia huuei întregi, care f.i
gvre.zi. f-o societate ca it JKiKesi . curdet:ă., dă 
serate splendide fu onoa~ diplomati~()r amenCtHIÎ ,i france7.işi când colo ea este spiollni. g-ermllni
lor. In legă.tură. cu aceasta se petrece o altă. sin
gură. de amo.r;. care Îa fioe se desleagă cu căsă.
toria tinerilor. 

• 
OtweNl polo1Wz un ro~an, in film il! 4 acte 

m suficiente forrduri pentru acoperirea ace- j In Urania, tn 7 ,i 8 Octomvrie. Chirie,ul unui ho-
tueli. E-:te flecesar t deci ca pentru Rusia 1 tel 'e. ameninţat cu alungare, dacă nu.şi achiti da~ 

adaoge .uma de 3 coroane sau 3 lei. 

I 
toria. lin ovreu 'polonez se abate peste noapte 1, 

- Sporurile de salarii ce. se vor acorda el. Hotelierul se convinge că are galbeni mulţi la 
narilor din teritoriile alipite - cu tncepere I sine. ti ucide. Crima nu se descoperi ,i hotelierul 

1 Aprilie 1921 - le vor achita directorateJe .,. trăi~şte tn cinste, 'devine primar c~iar .. La nnnta 
respective din fondurile procura te de f fete! cade se aran,geazi o seanţi blpnohci~ nole. 
de finanţe. )jerul se tnspi\imântă. de cele auzite ,i văllute, are 

al aurului s'a fixat la itfIvis, c. i·s'a descoperit crima, in groaza versu
iar taxa de comision la lui se dt"~teaptă se intoarce la oaspt>ţi '1 strigă. 

Funia, funia. rupeţi funia. ,i cade mort la pămâ.nt. 
Şi-a primit pedeapsa firI. ca nevinovata famile 
si-şi descopere crima tatălui ei. 

alu~ de liber import a fost modificat ex
se dela import şampania, vinurile, licheu

conservele fine, icrele, pudra, pufurile de 
parfumuri1e, eosmeticurile ~i ţesăcurile care 

50 procente mătase. T:'Ixa ,celorlalte arti- ' 
fi mult majorală. Pentru articolele de mare 

i ; cercei, inele, . blănuri fine, taxa de lux se 
tn aur dupl cursul zilei iar pentru articole 

mediu taxa se va plăti in lei şi s'a majorat 
dela" 1-5 ori taxa vamală sau taxa de lux 

prin tabloul auterior. 

Dr. Constantin Manea. fost-avocat tn-Lugoj 
,îşi anunţl biroul avocaţial in B"CM

Excelsior. Prime~te reprezentarea aface-
procesuale şi extraprocesnale, ce se transpuil 

<le Casaţie ,i la Millisteriul dela autori· 
udecătoreşti şi administrative. 

• • 

Tratativele ceboslovace-jugoslave. 
Pra.ga. - In curând vor sosi aci reprezen

tanţii Jugo~lavieî in vl'derea tratativelor ce ur
Mează si îuceapl relativ la întregul complex al 
chestiunilor financiare ,i politice~ 

Convocarea camel'll şi senatului 
cehoslovac. 

Praga. ~ In cursul confl"rinţei d~ eri dintre 
~TPşedinţii camecii df'putaţilor şi -senatului s'a ho
t~rât convocarea ramereol pe ziua de 18 iar Il se· 
natului pe ziua da 20 Octomvrie. 

atrage atenţiunea citilOrilor fi 'in deosebit 
IlmIlllPI,~r fabricelor ,i altor Intreprinderi industri-

Ale~erne municipale in Bulgaria. 
S()jia.- In alegerile municipale cari au avut 

loc până. azi tn mai multe comune urbane şi ru
rale comunit;Jlii au perdut, un număr considerabil 
ain voturHe obţinute In trecut, voturi cari aCulb 
s'au indreptat spre partidele agrarian şi bur· 

t Je 

declarl\ţiunilor pagubelor de rAzboi 
de armata austro-ungară, sârbi şi ro-

prin operaţiunile de ră.zboi sau provenite şi 
mod. In chestiunile aceste biroul dlui Manea 

cu informaţiun, detailate celor interesati: 
gheze. 

(Prin fir specia!.)_ 

'. 

TELEGR~l.llIE. 
(Prin fir special.) 

Jlustufa }{emal 8peri in Sl)rijinul lut 
Lloyd George. 

Angera. - Mustafa Kemal intr'ua discurs_ 
SfJ'Us că critica adusă admillistraţiei turceşti -ser
Yeşte ca pretext de cucerire. EI a amintit discur
MII lui Lloyd George dela 16 Aug. in care acesta 
spuftea că trebu« 6i fie ţie cont de succesele mi
I1tare ale beligerantilor. Mustafa Kemal speră, di, 
Lloyd George nu ~i va schimba pă.rerea sa acu. 
mnd mtnţia Mibtare. .'a «hi .. bat 'fi f,aVQ&f'H UH'
cUoc. 

Printul SlxtwiJ de P"3rma tn 
, Steinum unger. -

Berlm. - Din Viena se aAunţ.ă, ci. priftţul 
SixtU6 de Parma a. sosit de câteva zile ~a Stei
namanger. 

Dificultăţile expe(lIţlel Sbacleton. 
Lisabr>fl •• - Vaporu1 Ruest av!nd pe bord 

exvediţia. Sftlld~t'6'ft ~ fi+n1i ~".;mposibtntate de a 
ta.nta din ca.za rnTtuwe'i "" 1&rgu{ ~lf. t'n d~ 
tul -capului Reca a ce-nd ajlttoare prin telegrafia 
fără fir. 

Publicarea hotărârel -referitoure ia 
Silezia de sus. 

Berlin. - Din Londra Se anunţl că. Consi
liul Ligei naţiunilor a hotărât să. publice la 1 No
emvfle hotărârea definitivă in che&tia Sileziei 
de sus. 

ArllHlta lui Wrangbel in Albanlu. 
Berli1l. - Din . Ro~a se anunţ.il că mai 

multe trenuri cu soldaţi din fosta armatl a lui 
Wranghel a trecut prin Ragussa. tn direrţia gra
niţei albaneze, urmând a fi întrebuinţaţi Impotriva 
guvernului din TiranA. 

Llberares prizouierilor francezI. 
Paris. - Guvernul francez prin intervenţia 

lui Fra1l'klin Bouillon care se găseşte actualmente 
la Angora a obţinut dela guvernul kemalist, libe
rarea totală şi imediată a prizonil"rilor francezi. 

Dlficultilţile formărei R~ndtli guvern 
german. 

Berlin. - In urma'atÎtudinei evasive a so
cialiştilor independenţi relativ la In1rarea lor in 
cabinet, şansele formării unui guvern de coaliţie 
sunt relativ reduse pentru moment. Tratativele tit 
aceastA privinţA coutimJă înt re- miniştrii şi 't'fii 
partidelor politice. ' 

Reint.egl'a.rea funcţionarilor venize1işti. 
A.ten •. - Sterghîadis s'a pus de acord cu 

primul ministru referitor la reintegrarea funcţiona
ri~or vehir:eJi.ti. Ace,tia \'or fi repartizati la locu
rÎIe create de noul regim al Aziei mici. 

.. 
Constituirea cmnit~tu)ul expertilor de
)egttt in cbestlu conwrtului exterior 

, gerlllan. 
Paris. Comitetul experţilor crgllnizat de 

aliaţi si se ocupe de chestia. comerţului exterior 
german s'a con!>tituit ln felul următor: maior Cer
teron pentru Franţa; col. Marthsen pentru Belgiill~ 
Abaaesst pentru Italia; WiLis pell;bu Anglht ,i 
Kirgstun pentru Statele Unite. Delegaţia germană. 
CU care vor conlucra l'a sosi în cursul săptămâ.nii 
la Cublellz •. 

Situatia miHtnra in Anatolb. 
Adali(l. - Operaţiunf'a militară din Anatolia 

va inlra într'o fază mai liniştiti.. Retragerea gre
cilor continuă cu toate îlltă.ririle sosite. 

B1l\'arla refractnră comunismului. 
Roma. - ]n1ervÎevat de un redactor al zÎaru· 

lui cTribunat prinţul Ruprecht de Bavaria a dec
larat că Bavaria a fost refractară tuturor tocercil.
rilor comuniste. Prinţul proclaml necesitarea pentru 
G.,mania de a-,i ţiue angajamentele sale. 

Rad. respo naabll: Laurentiu Luca. 

I 
i. 

" 
r 

f. 
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4 G~ZE1'A A RAUULlTI 7 Octomvl'ie t~l J !II----------------... I Anti!\tia comunală a circ. 1. Sectia Mi!ilară. 

I --------------------------~'------~-- I GONDA 'Ii COM ;' :!I ultumire. • 
Rog pe toţi aceia, cari 'au tinut se fie de 

faţă la Înmc,rmantarell. fii cei mele nainl ata 

t~,ELI{JIA. 

s'a.u depus Hori ~atl 'coroane pe ~icrin "au am 
căutat. să. exprime condoieanţ .. le lor şi să ue 
micsoreze durerea uemă.rginir ă. p8 altă cai .. , 
să. primeasC'ă. şi pe aCf:'astă cale mulţumirile 
noastre. 

Văd. lui Dionisie Popovici 
şi familia. 

Teatrul APOLLO, -...,p Teatrul URANIA . 
•••••••••••••••••••••••• 

In 7, 8, 9 Octomvrie 
Vineri Sâmbătă Dumiuec.ă 

Senzatie Pathlll 

Prinţesa yoalattă 

• ••••••••••••••••••••••• 
In 7, 8, !ci Octomvrie 

Vineri Sâmbătă. Duminecu. 

Senzaţie Pathe! 

Ovreul Polonez. 
Enigmă dramaticll in 5 Cenborul roman a lui Erk
a~te. Pridata ue Dolores Il!!§. mann Chatrian în 4 act,e. 

Casinelli; .--.. Predat de Franc Keenan. 

........................... 
In grădină de vară şi localul modern aranjat 

Cafenea şi bu~fet Central 
se s .. rvesc cele mai alesc bauturi şi 
mâI\cări. In fiecare sl'arll. mil.ncări proas
pet gătite şi vinuri de Podgorii din 
via proptie. 169 

Int~a,.ea prin poarta hotelului "Central" ........................... 
In atentiunea 350 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzit.or şi dormitor se pot 
cumpll.ra ieftin în depozitul de mohile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescll (Deâk ]'erenc) NI". 40 

........................... 
Cărbuni da pi<ltră de încălzit prima calitate 
Cărbuue eernut, de lemn pentru călcat. 
Lemne mii.rontl de foc, USCate transportate 
la domiciliu cu prf'ţ ieftin de vâ,llZ.are la 

CAROL KNEFFEL şi FIUL 
Bnlev. Regele Ferdi .. au(ll. N o. ~ 

(Cost piaţa Boro8 Beni) caoaccca 

I .... T 
j ..... 0 . 22220-1921. 

I 
I 

" 

Pnblicatillue. • 
Conf. ord. circului de reglutul'e No. 

a -921 sa. aduce la cunoştinţit proprie
tarilor de cai şi trasuri cu cla~al'ea cailor 
şi I'echiziţiilor a fost amallatu. pe zilele 
urmaton,l'e: :, 

Circ. 1., II., III. 10 OctomHie a c. 
Circ' IV., V. 11 Oc!ol11vrie a. c. 
Circ, VI. 12 Oetomvl'Îe a. c. 
Arad, la â Octolllvrie 1921. 

Pocioianu m, p. 
, ~eful circ. 1. 

AR' n, Strltda "orb, Pnl"tnl NelllTl 

• 
Recomandă in at.cnţiuuea ono pub:ic ". 
gazinnl ~;tU bogat, cu: aţă, bumbac. 
lallterie, ~ăpunuri de toaletă; artiCQ1. " 
plet,ite' şi ţesut.,., MrtiE', ntensilii ŞC( , 

--
D • d · 1 t· Mare aSOrti~ eSl erlll JISZ Ig ~!~B~:~:'8b;~': 
A RAD, Bulevardul Regina Maria Nr" 

An1istia comunală a Circ. 

• - -.- • No.2176:&-921. ~ Au sosit cele mll~ ~oi ,i moderne ~ , 1 t ., Pnbllcaţiune . • pa toanede oamnă,delarnă, • Conform .ordinului cam. VII. tel" 

~ 
haine bll-l'băte, ti ,i p'entru copil t 3559-1921 sit aduce la, cunoştinţa I 

. Clasă sepRr:ată de mă8urat rilot' din contigelltul 1922 recrutari 

A cavalerie cu schimbul că nu să a 
.~ SZ NTOşi COMLOS ARAD,~. călăraş cu schimbul decât numai { 

Piaţa Avram Iancu No. 22. tânăr cari au fost recrutat pentru ar 
Edificiul Teatrului. armă şi cari îşi aduc caii' proprii .. 

• . ..... _ _ • I ·Examinarea caiilor se va face 1 
------------------ I gimentuf unde a fost tt"tllarilol' repa, .. -------------_1 .... sau. Ia Cercul de Recrutare (Cetat 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt si de drojdie , 
Fabrica de făină -- ARAD 

:DE Cl'SE:~ 
CI 

~lexandrn Herzo'g 
Comisionar de bancă., birou: str. I. Bratianu 15. 

fiecare Vineri înke orele 10 -12 
pâna la 30 Octomvrie 1921. 

Acei tânăr, cari nu se vor pre, i 

1 pentru examinarea caiilol' îşi vor p 
dreptul pl'evăzut în l.tl't. 52 "din reg. 
raşilor. ' 

Arad, la 5 Octolllvrie 1921. 

(88) Pocioianu 

Administraţia == 
........ 0 .................. , a~z~ta Ar~~ului - I 
........................ ! ...... I .......................... ! 

i3 PRANZITOARE MODERNEil' 
: î~ valoare de 65 mii lei 11lcrate în atelierul Soc. de Pata·o- .: I 

primeste spre pub- .. , 
licareanunţuri ief-
tine. 

• naj în Arad se vor trage la sorţi în favoarea al!)ilnlul soc. • I 

: Că8tigul 1.: mobiliar cOlllplect p. un prân- • Căstigurile II. şi III.: mobiliar neted: 
: zitor, lucrat din lemn de stejar afumat .: complect pentru· pl'ânzitor, lucrat din: 
• şi brăzdat cu .radacirni ~e trandafir '. lemn de stejar afumat , 303: 

: Fieeslte nlo~lliar se eODlpuDe din un bufet, un păharnie, masă. ! .............. de p.oânzitor şi 6 foielnri de piele~ .............. i 000000000000000000000 

:. ' UN LOS LEI 20. ' ' , : 
Tra~erea va avea loc in ziua de 15 OetoDlv1"ie 1921. • 

: Losul'l 8e află' în următoal'ele magazine ,i tutnngeril. : 
• Ludovic Bel'egszâ.szy, str. Eminescu, Leopold Bruckner, Bul. Rog. Maria 5" Vilhelm ScheibeJ, str. Eminescu, • 
• EJ;nesz Pick, Hul. &eg. Maria 17., Salon Augusta, str. Romanului l'Palatul-Bohus), Fraţi Som16, str. Eminescu, • 

Fiecare are 
datQrla. morRIă să 
cumpere losurile 

• Sigi-mund Keppic.h, Bul. Reg. Maria, 1. 1liiller ~i Fiul, str. Bratianu «'iliale, Emil Maitlt, Bul. Rog. Maria, • 
• StBfallia. Mancll, BuL Reg. Ferdinan.i 15 .. Iosif Vidor, Bul. Reg. l<'ordinand 3., V~ld. Leopold' Hamm~rllchlag,. .S O C·I eta'OJ ţl·'I- deP atro 
• IuLu Bauer, Eul. Reg., Maria. Iosif Schubert, Bul. Rog. Ferdina.nd 1., Birou de Anunţuri < Kelet., str. Alexaudri, • 
• Mauriţiu Klein junior, str. Heneral Berthelot 1., Iosif Bodnar, str. Bratianu, l'erezia Czermsnn, str. Bratianu 3., • 
• Birunl-s,~cretariatului Societatii de Patrona], str. George Popa., Atelierul de tâmplarie a Societatii de Patronaj, • Losurile aceste se 
• !oltr. Aranykez, Instit. consultatii medim:l!e a tiociet. de ocrotirea copiilor :;,i a mamelor, str. Mocsonyi 4., In!ltit. de : 
• ma.ternitate a Societ. de ocrotirea mamelor din Arad. str. Maraşeşti 56., Atelierul de cusătol'ie a Societ. de Patronaj. vând in toate tntunjterille din IoN · ' ' . ...................... : ............. ~ ................... 000000000000000000000, 

Tipografie L. Rethy şi Fiul Arad, Bulev~ Regina Maria No .. 7. 
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