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Situaţi a politică. 
Presa opoziţiollistă, continu~ să pu
articole ['elative la. criza de gu vero, 
a adăuga tnsă nici un fapt de na

IUTă să dovedească limpede că situaţia 
este mai rea ca aceea de s-

cinci sau şeade luni când nu se în
nimeni să vorbească despre o 

are de regim. 
e Intru cât deci presa opoziţiei nu 
a ~ate invoca nici un fapt politic nou, se 
il" 'llţelege c~ gălagia ce se face tn jurul 

mei eventuale crize de guvern, produce 
: impresie defavorabiJă asupra opl!!lUnei 

serioase, ce nu a Inţeles nICi o 
să a.probe campaniile nesincere şi 

ImtprA>I.:B.t • duse de unii politiciani şi de 
Ol'ganizaţii politice dol'itoal'e de 

Indignarea opiniullei o publice contm 
ilor in apa turbure este cu atât 

Illai mare, cu cât s'au vazut în ultimul 
nrnp articole intr'unele zial'o politice In 

se spune cu gravitate cit: "criza de 
7 lnceputit, va dura pitnn. Iti. răstUl'
cabinetului" , 

Se înţelege că asemenea adevăruri pe 
le-ar fi semnat şi d. La Palisse, şi 

.,,~,"aY'L>a afil'măl'Î nedemne de o inteli-
de om matur fac să apal'ă într' o 

urâtă inca, lupta ce se 
politiciani pe· spinarea na~ 

o altă probă a lleseriozitaţei afil'ma
ce se fac despre caderea cabine

, este şi faptul că până astăzi, acol'
dintre liberali şi partidul naţional 1'0-

DU a avut loc, şi că nu a început 
măcar să se schiţeze, ori cât de vag, 

vre unei noui formaţii mi-

In Imprejurarile de azi, de altfel, 
unele legi importante sunt tn CUI'S 

aplicare şi când altele sunt pe punctul 
a fi votate, se inţelege că ori ce In

nechibzuitt\. de formare a unui 
guvern, cu elemente nepregătite şi 

de ţara, ar da naştere la un ca
politic şi naţional, a căruia răs

a.unl1lt:1Nl. al' distruge multe reputaţii şi 

multe cariere. 
De alminteri! un uou fapt a venit să 
o probă despre increderea nesdrun

a Coroanei, tn guvern. 
• M. S. Regele, tntr'o scrisoare, .'e
.... iata preşedintelui de consiliu, . roagA pe 

primul ministru să mulţumească, in nu
mele Tronului, tArei Iutl·egi, pentru oma
giile aduse de aceasta, dinnstiei cu pri
lejul naşterei principelui Mihai. 

Suveranul asociază astfel guvernul 
actual la mulţumirile rrronului şi la feri
cirea naţiunei, făcându-l depozitarul senti
mentelor de tnaItă Incredere a Tronului, 
in conducători şi in popor. 

Pentru minţile sincere şi luminate 
faptul acesta spune mult şi numai cei 
răi, cei interesaţi şi cei nepatrioţi, vor să 
vadă altfel de cât toata lumea, într'o îm
prejurare de o luminoasă elocvenţâ. 

,.,.."..---

Inaugurarea orfelinatului-
"Regina Maria". 

L,/ 

Ieritlimineaţa fa. o~ele' il' a' avut loc inaugu
rarea orfelinatului ~ Regina Maria. Îrtflinţ.at de fili
ala din Arad a Socielăţii Ocrotirea orfanilor din 
război, In pomposu! edificiu fost orfeiinat al ora
~tt!ui cedat de primăria oraşului. 

După O muncă stăruitoare, necunoscând nici 
o oboseală, conducerea. filialei din Arad a Soci6~ 
Iăţii lOcrotirea 6rfanilor din război' a reuşit s1\ 
învingă toate di ficultăţile ~i să înfiinţoeze un cămin 
ele ocrotire a or faniror acelora cari prin jertfa vie· 
tii lor au făcut posibilă Întl egirea neamului româ
nesc şi realizarea Homâniei mari. 

Actul inaugunlrii acestui camIn, simbol al 
recunoştinţei faţă de eroi dispăruţi şi instituţiune 
a unui inalt umanitarism ~i patrioti:iOoo. s'a să\'ârşit 
in cadrul unei sărbători demne. 

Sărbătoarea a fost onoralll. cu prezenţa sa de 
Principesa 01ga 1\1. Sturdza, prezidenta SocietAţii 
Ocrotirea orfanilor din război, însotită de dşoara 
Severin, secretara comitetului centrat al Societăţii 
din Timişoara au sosit la Arad pentru a azista la 
acea!';ta serbare a Aradului, dna Lucia Cosma. pre
ziden!a regiunei Banatului a Societăţii Ocrotirea 
Orfanilor din război I?i dşoara Carpinişan, secretara 
regiunei Banatului. 

Din societatea Aradului am remarcat la acea
stă festivitate pe dnele Elena GoJtliş, prezidellta 
filialei Arad a Societăţii Ocrotirea orfanilor din 
război, Hortense baron Popp, Ema Col. Georgescu. 
Valeria Robu, Aurelia Păcăţian, Nasta,. Sofia Mi~ 
hulin, Livia Popa. Virginia dr. Corn ea, Adriana 
l~pravllic. Domnica Ispravnic, Cornelia [acob, Elena 
Dimitriu, Aurora M!lrcu~, Bahizs, Tatu, Elisaveta 
Micula directoara orfelinatului, Arjoca, Colarov, 
dşoarele Miţi Valt;>r, Dimitriu, Constanţa Bogdan, 
Păcaţian, Carp, dr. Irina Keller, Valeria Lazar, 
etc. 

Dintre uomni: generalii Lecca şi BadesclI, 
col. G-:orgescu, Ioel. col. Negreanu, loc. col. dr. 
Corn ea, V. Go)di~, dr. 1. Rohu, dr. Lazar Iacob, 
M. Păcătiauu, dr. Teodor Bo!i~, Ioan Cioarll, T. 
Stana, dr. M. Mă.rcu~, V. Nasta, Iosif Motdovan, 
Ioan Moldovan, Asculliu Crililan, N. Mihulin, A. 

Actul sfinţi rei orfelinatului a fost să.vâr,it 
de părintele protopop Vâ,ţianu, care a încheiat 
solemnitatea religioasă printr'o frumoasă cuvintare. 
arăhl.nu menirea aljl6zimântului ridicat din cea mai 
nobilA. dragoste creştineas că pentru a da îngrijire 
familiarâ. orfanilor din razboiu. F eliciti pe pre
zidenta Societăţii Principesa Slurdza, pe prezi
denta filialei Arad dna Goldiş ~i pe toţi membrii 
comitetului Ili ai societăţii pentru opera cre~tinea
sc' şi patrioticA ce au realizat. 
regal, După. aceasta corul orfanilor au câutat Imnul 

Vorbeşte apoi prezidenta filialei Arad, dna 
Goldi~. a lSalutat apoi pe prezidenta Societăţii, 
Principesa Olga Sturdza: 

Cuvântarea dnel Goldl~. 

In numele micilor orfani, cari stau aci adunaţi 
in jurul nostru şi aşteaptâ. dela Iloi îngrijirea şi 
ocrotirea părintească; în nur,t:~e i!('P!c;" ~; ~ă.ror 
taţi au căzut jertfă. îngrozit< Il: it t ;,tzooi, :'[: '1 'Ju
cările căruia s'au înfă.ptuit m<l;une;t mi'.l'n:Jcr ~i 
visul de o mie de ani al mlJ~i lor l'Il !itră,mo:;ihr 
noştri. Vă- mulţămesc din h,ue~ s"~f!eriJl meu, 1;;;: 
stră Doamnă Prezedent/l., {l" t r a muha. o"'t'ne:l.'i.i. 
ce aţi luat asupra Dumnea V oa·,tr!i., pkC<l,:ld pt' 
timpul de tirzie toamnă d,', d eD;\ q;tJ ,1" "ill n"'fl~ 
capitală. a Moldovei ~i venind a~i la ma~ginea apu
seană. a fermecătoarei şi acum măritei 'l'lri Româ
ne~ti, ca să. prezidaţi inaugurarea modeslului că
min, unde iubirea de patrie şi mila creşfinească. 
şi- au dat mâna frăţească spre a întK!de eroilor din 
mormtll1turi oununa gratitudinei unei naţiuni, ce vrea 
să trăiască. în veei şi micilor odrasle iubirea 1n
viorătoare de buni parinţi. 

Vă mulţumesc cu atât mai mult cu câ.t pilda 
străluctluare a Domniei Voastre va fi url îndemn 
mai mult pentru noi toţi, ca încordându,ne toate 
puteril~ să dăm întrupare vie palrioticelor IIăzuinţi 
cari se află la baza legii pentru Societatea ocro
tirii orfanilor din război, care îEltr'un chip şi o 
măsură. aşa de norocoasă înfrăţeşle ~prijinul sta
tului cu datorita azistenti a societăţii române{lti 
pentru ocrotirea acelor scumpe fiinţe ai că.ror taţi 
~i-au vărsat sâng-e!e şi ~i-au jertfit viaţa, ca prin 
moartea lor să aducă. viaţa de veci neamului 
nostru. 

Dna prezidentă aduce apoi mulţumiri dnei Lu· 
ei a Cosm a p reziden ta Comi te! u! u i regi onal din Ti· 
mişoara pentru solicitudinea şi sprijinul dat filialei 
Arad; primă.riei ora~ului ~i dlui primar dr. 1 Rob, 
care lnţelegând frumosul gâlld uman, a inlăturat 
toate piedecile ,i a pus la dispoziţie edificiul orfe
linatului; dlui prefect Radu .Pancu şi autorităţilor 
judeţene pentru preţiosul ajutor ce l-au dat la 
toate lucră.rile societf~ţii; membrilor comitetului 
judeţean ~i tuturor acelora cari caută. a ocroti 
pe orfanii cari nu" au putut primi irI orfelinatul 
prea neincăpător; părintelui protopop Văţian pen· 
tru sfinţirea orfelinatului şi azistenţei. 

Dna prezident1\ Goldiş încheie adresându-se 
micilor orfani, îndemnându·i si se poarte bine, 
~i'i. fie buni ~i drepţi şi să asculte poruncile 
lui Dumnezeu, care le va binecuvânta paşii până 
la sfâr~it •. 

Cuvântarea dnei Cosma. 
Călnicean, Colarov. D. Popovici, Guleş, dr. Pom· Dna Lucia Cosma, prezidenta filialei, Timi
piliu Robescu, dr. Catineanu t dr. Sever Ispravnic, I şoara a Societăţii pentru ocrotiree orfanilor din 
Balazs, directorul uaminÎstrativ al orfelinatu- război îşi exprimă bucuria, că. Aradul, .care în tre-
lui etc. cutul de lupte pentru păstrarea individualităţii 
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noastre a fost un focar de entuziasm şi elam şi I 
este şi astiizi acelaş factor important ru viaţa I 
Tloastră. sociali\. şi naţională s'a asociat la munca I 
de îngrijire a orfanilor din război, regiunei Ba
natului. 

De asemenea se simti' fericită, că nobila fon
datoare a Societrtţii Ocrotirea orlani lor de război 
Principesa O I~a Stnrdza, p!lrăseşte regiul1e~ a
ceasta cu impresiunea covâ'şilOure ce se despnnde 
de colaborarea armonică. . filtre femei ~i bi'nbaţi 
autorităţi cÎviie şi militare îu acest colţ al ţerii 
i'nhegite. 

. După. modestul locaş dela Ghiotoc şi după 
Lugojul românesc, astazi a continuat dna 
Cosma - vă. prezentăm un oraş in care pe vre· 
muri trufia şi intoleranta se manifestau tn prigo
niri llesftHşite a .tot ce este. rOmâ!les.c ~i ,în . care 
acum s'a ~ăliiŞiUlt duhul blandcţeJ .ţll nob,eţel la
tine şi a bunei Î"ţeleRt'ri. 

Trei orfdin:tle fun~tionează acuma ~i primind 
pe fiii aceh,ra cari au răscumpărat fericirea noastră 
iar un al patrulea memt să. lIdăpostească 209 de 
orfani, mai mari, din roate trei judetele regiuuei 
se va de~chide în curând. 

Dvoaslră. dlla pre~id ntii, avem să Vă mulţu
mim dacă opera noastră. a reuşit atât do bine şi 
dacă munca noastră a fost atât de uşoară Dila 
Cosma exprimă. admiraţie şi recunoştinţă. dnei pre
zidenre Principesa Sturdza pentru infiinţarea so· 
cietlţii şi pe care o conduce cu o pricepere lu
minată lJi depunerea unei munci, ce nu cunoaşte 
limite, Mulţumeşte duei prezidenta penlru onoarea 
ce a făcut~o regiunei TÎmişoara azistând la inau
gurarea orfelinatelor dtîndu· se prile.gul odrasldor 
incredinţati :, cestor orfelinate să vadă. pe mama 
lor cea bună, pe aceea care li-a făcut parte de 
căldura immilor caritabile şi care-i va conduce 
spre o viaţă onestă şi lipsită de griji. 

J)na Cos ma mul~umeşte lip oi comitetului jude
ţean din Arad pentru munca neobosită ce a des
voltat ~i prin care a realizat tn scurt timp O operă. 
mare. 

Adresându-se la sfârşit orlanilor ii Îodellmni 
Să fie vrednici de părinţii Jor martiri şi când vor 
fi mari să. contribue CIl ajutorul lor la fericirea 
României NI ari, ca astfel sufletele acelora, cari ni
au dat acea~ra ţară. să fIe împă.cate. ~ 

Cuvântarea dnei Principesa Sturdza. 
Prezidenh Societăţi i ocrotirea orfanilor din 

război, dna Principesa M. Slurdza îşi începe cu
vantarea t:vocand timpul de grele suferillţ~, din 
rlLzboiul crâncen, când armala român!\ a fost nevoilă. 
să. se retragii. în MoldlJva, uiti ma cetate de apitrare 
.i când Majestatea, Re~illa Maria, protpctoara «So· 
cietăţii orfanilor din război", cu inima Indurerată. de 
mamă a lnfiillţat această societate, căci Ea este 
creatoarea ei, în gândul Ei s'a născut. 

Primul orfelillat ÎnfIinţat atUl~ci la Iaşi a primit 
numirea c Regina !\hria. ~i de atunci au luat fiinţă 
încă. 8+ orfe!inate, până la srtlr~itul anuini trecut 
iar În acest an sporind numilrul Jor până. aproape 
la o sută.. 

Priceperea cu care au fost conduse lucrările 
de p~tTlă acum în aceasta regiune şi devotamentul 
comitetului. dovede~te că. şi În viitor comitetele 
din aceasta regiuue vor şti să cO[ldu~ă. astfel orfe
linatele si cresterea orfaniior obţinând reculloştÎnţa 
slăvitei kegin~, cît Il d aceasta· va vizita aCeasta 
regiune. 

Azistenţa aduce vii ovaţii la adreşa Regi1lei şi 
a dnei prezidente Principesa Sturula. 

Cuvâniaraa dlui primar. 
D. rIr. 1. Robu, arată. sentimentele umanitare 

şi nationale de cari au fo'\t condusă primăria când 
a decis si cedeze conducerii Socielăţii ocrotirea 
orfani.lor din război,. edificiul orfelinatului, care 
adăpostea până. acum numai pe orfanii oraşului, iar 
acuma. va fi adăpost pentru orfanii nu numai din 
oraş, ci şi din judeţ D. primar aduce elogii doam
nelor cari luând conducerea orfelinatului, prin În
grijirea lor câlduroasă au făcut ca fetele orfanilor 
sll. fie zâmbitoare şi pline de mulţumire. Incheie 
promitilnd şi în viitor tot sprijinul din partea pri
măriei. 

Cuvântarea părintelui Păcăţianu. 

la serbarea irJaugurării. S::opul SOclehiţii ocrotirea 
orfanilor din ră:-:boi este cel mai ideal~ nobil şi 
creşlinesc !;cop: î!l~rijirea de soartea. şi viitoru,l or
fanilor acelora cart au adus sup:ema Jertfă d!;! ~ange. 
Opera acestei societăţi iiltăreşte credinţa In vitali~, 
tatea poporuiui rom{lTlesc. Se impune tuturora da
toria să dca tot concursul aceRtei Rocietăţi, ca. sI!. 
fim vr<:dnici d~ jalfele ce s'au adus. Consistoru! 
arădan a ţinut ca să şi dea concursul său, indem
Ilân j poporul a da tot 8prijinul societt\ţii pentru 
ocrotirea orfanilor. 

Doreşte prosperare orfelinatului, ca acesta să 
devie isvur de culturii romunească şi cOilsolidarea 
naţională. spre fericirea poporului romtwesc. 

Corul orfallilur a dl'ltat apoi Înduioştlnd 
adililc alÎsteJlţ'l C:î ntarea orlntlu lui şi alte câll tări. 
Dna Principesa Sturdza s'a întreţilluL apel! dtva 
timp cu micii orfani. 

. Dircctoara orfelinatului, dna Micula a condns 
apoi pe doamna prezidelltă Principesa Smrdza şi 
azistenţa prin lumifloasele apartamente ale orfeli
natului, unde a ;mpuc; ordinea şi curl!.ţenia· obser~ 
vall'i pretutindeni. O vie aJmiraţlc a prudus atelie
rele de tâmplărie, leng-erie, p~iltofăriet unde Of

fanii sunt instruiti şi lucrează îllsăşi pentru ne
voile lor de îmbriLcămintc şi de repa.raţie a edifi
ciuiui. 

O deost>bită atentie a atras lucrarea 'dlui 
Balazs administratorul o~felinatuiui care din o ma
terie invenţie a dniei sale, a lucrat harta Româ
uiei 'întregile tn relief, care a stors admiraţie ge
nerală.. 

La orele 2 a avut loc un banchet la "Cru
cea Al bă", iu onoarea dnei prezideate Principesa 
Oiga M. Sturdza. 

~ ........ ,.. ....... "':J* t 'te 

Catastrofă de cale ferată 
in Basarabia. 

Trenul militar C. 83, condus de mecanicul 
Eogliter, compus din 45 vago<tne de 580 tone, la 
intrarea in statia Că-IăraRi B. a ciocnit trenul de 
marfă 5154, c~· aştepta. î~crucişarea. Locomotivele 
ambelor trenuri s'au defectat. 14 vagoane cu furaje 
s'an distrus .• Circulaţia a fost închisă. Sunt morţi 
dintre ca.ri 3 fT~!lari şi un ~ung{ltor ~i 13 răniţi u~')r 
cărora li s'au dat primele ingrijiri la spitalul din 
localitate. In staţia Chişinău s'a format ull tren de 
ajutor cu lucrători, 0rgane!erl,' control şi p~rso
nalul medical care a sosit la faţa locului eri la 
orele 325. Ll orele 5.uÎ comunicaţia a iO>1t resta· 
bilitii prin deblocarea liniei intâia de peron d~ fă· 
ramitu·rile vago111elor Ancheta a cOlls\atat vinovăţia 
acarului ţitt>fi\ll :'''1icoiic cunlillgentul 1914 dela 
ce,'cul de recrutare O.hei eare JIU a supra\'eghiat 
acul extrem de intrare Îa statie şi nu a făcut cu
lIQSCUt. că H!li:! 3·a est\! ocupată de trellUl de 
mitrn~. 

Acest acar a lost suspendat şi dderit autori
tăţilor miiitare de către parcheml tribunalului 
Orhei. 

~. 

Moartea lui Iancu Băjenaru. 
Sâmbătă· a murit la Bucureşti tenorul Io:m 

Băjelldfll, unul dintre intemeelorii operetei şi operii 

române, 

Băjenaru s'a ridicat din mijlocul satelor. Fiu 

al preotului Gheorghe Băj~naru din satul CiiciuJaţi

lIfov, a fost distins de I maestrul Gh. S,dăllescu 

care l-a făcut 'Să schimbe l'Ieminarul la care urma, 
\ 

spre a se face preot, şi a intra 'În conservator. 

Pjecat in Italia, spre a se desăvârşi în arta cânte

eului, se reântorsese in scurtă vreme in ţară, mâ· 

nat de nostalgia meleagurilor pă.răsite. 
Bă.jenaru, a jucat alături de toate celebrităţile 

venite de peste hotare, în operele reprezentate pe 

scena teatrului naţional. EI este Uliul dintre tnte

meetorii primei opere române, din vremea când 

statul nu dădea nici un sprijin acestui fel de mani

festă.ri artistice. 

El a creiat numeroase roluri şi a avut Illulh 
imitatori, cari urmăreau să dea gla'ului acee~i 
emisiune limpede şi naturală. In ultimul timp re. 
gretatul arbst, cÎlJlta r~r, In festivaluri unde i ~ ~Ih 
dădea concursul de ctll!1ă.rerii tineri~! de co:npa. (~I' 

îil 
nii!e noastre de operellL. 
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Scarlatina. 
,11! 
!!3' 

.1 
Boala aceasta, care bântuie azi ta foaft, ~ 1 

multe localităţi ale Întregei ţări, Începe cu durea ~ 1 
în .,.At, cu fier;;'Înţ;}li, cu dureri de cap. B31Ila~~.' .., risl 
dela început.. "este abătut, are o ~relltate lnare 1'",. l , ~ 1~1 
Întreg corpul, nu are putere să umble şi trebue 

I ~ 
să se pună. a paL Dai 

Apoi, după o zi, sau două, începe să i Se ~I 
roşească pieiea mai Îului pe gâ.t) apoi pe piev. că 
si se întinde pe tot trunchiul, pe mâiui, pe pi. bd 
~ioare ~i în urmil. pe fată. In acest timp fierhill\t. il 
lile sunt mai mari, bolnavul este neliniştit, hl U\ 
chiar aiurează, vorbeşte ti'u:l şir, se dă jos di, 
pat, nu ştie de el, cu un cu~ânt, are un del:: ~;I 
agitat. 

După 2-3 sau cel mult patru :eile, roşata n~ 
pielii încep~ sit dispară, fier~inţeal~ ~cade, şi dUfl 
alte 2-3 Zile, bolnavul se sImte blnlşor, astfel (ă, ·!ll 
s'ar putea crede că. boala a trecut. !t!1 

Si totu~i. boaia nu este trecută. Atunci jc. 

cepe ;ă se dojeascl!. pielea: de regulă, cojala b 
cepe mai tntă! pe piept şi pe sub hă.rbie, apoi il· .~ 
cepe pe tot corpul, şi foarte dese ori, dupA m6irJ I~ 
şi dupi tă!pile picioarelor, pielea se jupoaie în ~, 
intregime şi toată de odată. 

~I jupuialrl aceasta a pielii durează de regu:\' 
cam 3 săptlmîmi. In tot acest timp, de regulă, 00:' ~ 
navul se simte ca ,i cllm ar fi compleet si· ~ 

uii.tos. ii 
Tocmai acest f<lpt, constituie unul din 114, 

riIe pericole ale Scarlatinei, căci in vreme ct 
toate aparenţele sunt pentru vindecare. boala zac! (II 

~" ibl 

1 
în corp, microbul său - necunoscut Inca - elll 
foarte puternic, ~i foarte otrăvicios, şi stă la pundL !Il 

I 
gata să atace. Şi intr'adevi\r, complicatiile cari ~ 
aproape Iără. excepţie se ivesc în Scarlatină, ne 

1 . ~ 

I dem?llstrează ace~sta: I~U d~pă. m~ tA • vreme ,n. 
nichli sunt atacatl de mi crobl ~I capătand apm' It 

1 derc, dau boala c'l:~ în medici[l~ Se numeşte ne·: 
i frita; apoi mlcrobll atacă urecl1l1e. bolna\'ui ta-,~ 
1 pătil. dureri mari şi o mat~rie urâtă începe sa, •• 
I curgă dill urechi, pU!Hlnd în. pri:nejdie ~Ulul săi 'II 
. pentru toată vla~a. :t\u numaI ata.t, dar glt~ul Incefl 10 

si se umple pe din arad!., se fOrUlt;ază nişte.b- it: 
cese, a caror consecinţă., nu în tot deauaa e,tl 
uRoară pentru bolnavi. ~f 

, Toate ace:-:-le complicaţiuni arată că boail ii 
microbul, este în tot corpul şi ci!. Se agatl de lI: 
multe organe iutertle foarte delicate, a car~r ÎC' ~i 
Lolnăvire poate adu.ce consecinţe grave; - ~I p~: ~, 
faptul că ace8te comp!icaţiuni vin dupit. ce periO;1 le 
acută a bolii a trecut, sau mai bine zis vin alue" t 
câud bolnavul ~i cei din jurul lui, cred că. peri· !e 
colul este înlăturat, tocm~i din acest fapt, penc~ se 
luI este mai mare: JlU trebue nici odată. să con~· b 
derăm scarlatina ca o boalii uşoară, ea este.'ir 
boală foarte serioas:'\, cu foarte multe co:nplic3!i:, 'D 

~i cu foarte multe pericole. . 
Scarlatina trebue să ne sub contmua supra· z 

veghere a medicului, dela Inceputul său, .Şt pa:i I( 

cUlld medi cui soune că holna vul poate să lasa GI: 
cuL ~ 

Scarlatina trebue să fie căutată CU foar:1;( 
multi băgare c.!e seamă, căci ea este foarte DJ{' ri: 
lips.itoare: bolna\,tIi trebue să stea Izolat de uc 

, • J 

ce contact cu alţii, timp de 40 de zile, Iar ca,. ,l 
medicul a dat permis ca să părăsească. oda~, ,1 

trebue o desillfectare radicală. a întregulUI IllC'.~ 
biiier din casă, a rufării, a hainelor şi a pereţi;;; ~ 
căci s'a constatat, că germenul ei, poate să tri,l' ~ 
scă îu covoare sau în perdele, chiar douA fu", 

Părinţii micilor bolnavi, sunt datori c~ la ~i :~ 
mai mică durere ele gât, sau la cel mai miC S~X, , 

de roşaţă care s'ar ivi pe copil, împreună cu fie;: 
binţaJll., să con~ulte imediat medicul şi s~ du~ 
strictă ascultare tuturor sfaturilor pe can u~· D. M. Păcăţian, referent consistorial expnma. 

regretele P. S. Sale diui f'piscop 1. Papp că tre
buind să. plece la Bucure~ti. nu a putut lua parte 

ştiinţei le dă. în cazurile de boală. ·1 
Dt'. P. Rob8$C'll. I 

Magazin de Haine Iosif Muzsay-Arad 

Băjenarul a avut o voce de G rară frumu

seţe, ce a fost admiratii de toţi marii artişti cari 

au trecut prin Bucureşti. 

Vis-a-vis CU Te~l 
498 ~ Oră,en8st ' 
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--
Pentru unificarea juridică. 
D. ministru al justiţiei ca urmare a călătoriei 

, 'Jle prin teritoriile .dc,~ro?jte. a dat următ~~rea ~jr.-
(,brii. către prt'l}~dlnţll .Curţtlor de apel 0111 ClUJ, 
ÎliJ1işoara, Tg. Mure~ ŞI Oradea. 

Dwwule Prefedinte, 

In inspecţiunile ce am făcut la diferitele in· 
,tl~ye judecă,tore~ti din Ardeal ~i B:H~at an: con
<'ata! cu n:u:ţumlre mudul cum funcţlOneaZft, justi. 
rJ In aceasta parte a ţarci. 

Din convorbirile ce am avut cu dnii magistraţi 
, ~ din atestă.ile dlor preţ>edinţi ai Curţilor d -: :lpel 
" ~ tnbuualelor, !le-am convins că o p:ute din ma· 

,.itratii de origină unguri, sau saşi ~i·au dat SI-
, ' j' b ' ~ • I • t' • !".t-t să. cunoască lin a romana 1lltr ala 1n cat 
, . S& o întrebuinţt:1,e in lucrările ce au fă~'ut. 
I unii au rilmas mai În ililtuziere in aceastit. 

,( ~~vintil sperăm~ dupii. asigll!ă,riie ce lli s'au dat, 
~;j tu 'curlltld cu bUIIă voiuţă., vor ajunge să posede 

uns limua româ'lă. pentru a se servi de ea 
e. : oral şi în scris ÎII indt'pllllirea Indatoririlor de 

'. aţi. 

De asemenea asistând Ia şedinţele 
am auzit plt'doarii foarte bine 

j~ba român;\ de către unii dui avocaţi 
il! c.illă de cât cea romltnă. 

" i'~ 

diferi te lor 
făcute în 
de- altii. 0-

Vă. rog să transmiteţi dlor magistra.ţi şi avo~ 
deplincle noastre mulţumiri pentru silinţa ~i 
ce depun intru Îndepinirea datoriei. 
Mi~iu[)ea magistraţilor din Transilvania şi Ba
indl.mpinit dificultăţi speciale din caml că ma· 

· raţii veniţi diu vechiui regat sunt obligaţi să 
vechiul drept local~ care V<1 fi tu vigoare 

,. Ia uniiicarea legislaţiunei fi chiar mai lârziu 
;<n!m contractele şi faptele care au luat naştere 

j:i 
"b actuala legislaţie. Acest drept local, studiindu-l 

o:· ~ai cu seamâ cu ocaziunea examinllrii proceselor, 
il· ~ este incomplet cunoscut In chestiunil de de-

~iU4 
8<' 
CI Deasemenea judedUorii din nouite provincii tn-

(laret aceleaşi dificuhllti,d'Lud imprejurArile îi 
(leamă să-şi îndeplinească. funcţiunea in vechiul 

fie la instanţele de fond, fie la Inalta 
,~t1e. 

Deaceea e~te necesar ca magistraţii din Sta. 
1 Român să cunoască bine atât legislaţjuuea din 

rt>gat cât şi aceea din Ilouile provincii. 
In com.fătuiriie ce am avut cu magistraţii din 
Curţile de apel am propus ull plan de studii 

· de conferinţe avand de ohiect studiul comparativ 
cdor dO~Iă legislaţiuni şi loţi au primit cu iJUllă.~ 

ca i'n interesul perfeceţionării justiţiei sti.-şi 
'un supliment de muncă. 

Conform ttl~elegerii stabilite cu dv. ~i cu colegiI 
va trebui ca. toat& materia dreptului civil să se 

I bue în 10 părţi pe-ntru 10 luni şi in fiec:tre 
loţi magistraţii Cur tii să. sludieze m'llcria 

în du"ptul român şi în cel maghiar; iar la 
~ . . 
~'"' ::,ele Junii J:ntrunilldu-se :in adunare plenară :::ă-Şl 
0::: ithimbe ved .. rile asupra st\Hlii1or făcute şi unu! din 
1,,, ~agistraţi să fie de~emnat a face o conferinţit H
.1n·"pra obiectului studiat. Aceste cOllferinţe l'a fle 
IC~ \Cnse, a~a ca să poată fi imprimate. Cu acest chip 
n,: :; câteva luni vom avea câteva monografii de 
e ~ ::ept comparat cari vor inlesni mul t studiile tutu. 
ai!:, :0r persoallclor i'Jbitoare de ~tiinţl dreptului. 

ira. La aceste lucrări putt-ţi asocia şi pe d-nii 
. traţi dela celelalte instanţe şi pc d-nit a-

Vom urmări cu deo!.ebită Îngrijira lucrll.r:le 
~tiinţifice şi sperăm că în curând instanţele 

judecătoreşti vor străluci atât prin hotărâ
lor cât ~i printr'o înaltă cultură juridică. 
VA rog să comunicaţi aceastl circulară. d·lor 

~i avocaţi din drcumscripţiunea Curţii 
· ţi şi să ne aduceţi la cun0ştinţi materia 

i:;i. :"$i în studiu pentru fiecare lună precum şi zilele 
il~:\a\e pentru conferinţe. 

luo ,.:-J3inevoit1, vă rog, d·le preşedinte, a primi 
Cll ~lgurar~a distinsei noastre consideratiuni. 

Ministru Justiţiei. (S5) M. Anton;scu. 
Director general, (5S) A. D. 1acu. 

GAZETA AR!'lDULUI 

Princesa Ileana către copiii 
regatului. 

Principesa Ileana) a adresat următorul apel 
către copiii întregului regat: 

Veniţi copii Sfl. ne jucăm un joc nou - Cel 
mai frumos din jocuri! - De-a Crucea Roşie, 

Crucea Ro:::ie anoastri\ a copiilor. 
- Eu ştiu -
Mai întâi să-mi scrieţi. toţi, din toate colţu

rile ţărei noastre, Srt-mi spuneţi cum vă chiamă şi 

unde şedeti şi ce faceţi. 

Apoi am f;l chiem, intr'o ~i, pe cei din Bu
cureşti. 

Şi în celelalte oraşe, alţi copii vor face la 
fel ~i se vor pune în le!;ă.turii. cu noi cei din Bu
cureşti şi d:\cll se va putea astfel ~i!a sate ar fi 
şi mai bitle! 

Vom scria şi copiilor din alte ţ,ări, ca si in
vil.lă.m şi noi dela ei şi ei dela noi! 

Să. fim mulţi, mulţi, cât mai mulţi. 

Pe fiecare an să dilm, cum vom pulea, ce
rând dela părinţii noştri, (sau din bani economisiţi 
de noi) câte un leu, câte doi, cei bogaţi mai mult 
şi avem să strângem bani~ apoi fi vom da Crucei 
Roşii, celei mari, cA ea ştie ce să facil cu aceşti 

bani şi dacă ar mai fi vreodatA alt rAlboiu să aju
liim şi noi pe soldaţii noştri şi să. le mâng1tie. m 
cepiii, cum au făcut cei mari, 

Şi vom face şi altele multe. 
Am să vă. spun când veţi veni. 
Nu e aşa' că e frumos jocul? 
Acum numai să-mi scriaţi ca să începem 

jocul cât de curând. 
Vă tmbraţişez şi vă sărut. 

Ileana, 
Domniţa României. 

... ~_ ........ .. . 
\, O scrisoare a Suveranului. 

M. Sa Regele a adresat dlui general Ave~ 
r .. scu următoarea scrisoare: 

. Scumpul Meu preşedinte al cOllsilialui, 
Binecu,ântat,t na~tere a Principelui Mihai, 

care a umplut de buctlrie inim91e Noastre, a fost 
t ntim pin al! cu de()sebi!r~ dragos1e din partf'!l cr,~· 
dinciosului Meu popor. De pretutilldenea Ne-au 
venit c.l\duroase adrese de feliciHiri şi de bune 
urări, cari ne-1U duvedit încă odaţă rât d,~ adit'lc 
s'au tnră(H1cillat legăturile dintre toate păturile 
Naţiu:lii şi n;na!':tiei 

Neput,tnd mulţumi fiecăruia lr1 deost'.'bi, precum 
am duri, vă rugăm pe Domni:t-VoastrA a tr;:lnsmÎte 
tuturora. din Parte-a Mea, a Reginei ~i a părinţilor 
noului discut, viile noastre sentimente de recu
l~ot'ltirltă pentru toate mărturisirile de iubire şi de
\'ot;Hnent ce Ni s'au ,nălat, asigurtlndu-' că toate 
gândurile şi silinţele Noa<;tre sunt tndreptate fipre 
binele :şi îutărirea scumpei Noastre Româqii, 

FERDlNAND 
nucureşti, 5 l\ocmvrie 1921. .. .,..., ..... -

Programul săptămânal al Cursului 
liber de seara, Arad. 

.Joi. Limba româ.nă. (Cursul funcţionarilor) I. 
(7-8. Cetire. Articolul. Prof. dllii L Dabiciu, T. 
Mager. Limba ro miÎ.11 ă.. II. (Cursul funcţionarilor) 

7 -8. Declil1areo. Cstire. Prof, d. Roşculeţ. A!ge~ 

brl\. Numere algetJrice. Prof. d. S. DUll1itriu. 
Vine?·i. Limba română. (Curs public 8-9). 

Cetire. Articolul. Prof. d. Lazlr Roşculeţ. Limba 
franceză I. Grammaire (L'article). Conversation. 
Prof. dna Lucia V. Babescu. Limba franceză. H, 
Grammaire. Causerie Iitteraire. Prot. domnul Jean 
Decamp. 

.. 

3 

INFORNIATIUNI. 

-~ Din cauza timpului rău, deci din 
deranjat'ea firelor telefonice, nu s'au putut 
primi telegramele ce ne-au fost transmise 
zilnic până acum. 

- Carol de Habsbul'g şi fosta Im
părăteas~ Zitta, au trecut prin Galaţi 
unde au fost Întâmpinaţi de autoi'ităţile 
din gară, exsuveranii s'au imbarcat pe 
vasul "Principesa Maria". 

La Sulina exsuver-anii se vor imbarca 
pe crucişetoml "Cardiff" ce îi va. duce 
în exiL 

- Ieri după masă. au fost convocaţi la. ofi
ciul de inchiriere toţi proprietarii de restaurante 
din localitate pentru a se st<ibili preţurile carne
r!Jor, in senzul legii şi regulamentuluI de încbi
nere. 

- ORetu! de Inchiriere a tinut Iert după 
masă şedillţă plenară} lu care s'a discutat chestiu
nile litigioare ivite tnrre chiriaşi şi proprietarii de 
case relativ la abziceri şi urcarea chiriilor. 

- Alaltăieri seară Maria Hegy'ts originara dia 
Şilindia, ~i care tri'i.ia împreună cu meseria~ul Mihai 
Duri s'a. spânzurat la domiciliul acestuia, din strada 
Sava Raicu nr. 80. Ofiţerul de inspecţie al poliţiei 
d. Popovici ~i medicul oficial dr. Lust, ieşind la 
fat::! locului au constatat moartea sinuciga,ei. S'a 
mai constatat că motivul sinuciderii a fost teama 
de a IlU fi prinsă. de jandarmi. 

Maria Hfg)'es a venit la Arad de scurtă. vre
me, dela Şilinctia. 111 urma unui denunţ făcut din 
Şilindia, că ar fi furat mai multe haincJ ea 8 fost 
urmărită de jandarmerie. Alaltăieri după masă 
auzind dela vecini, că. j andarmii au căutat-o la 
domiciliul din Arad, s'a Îllchis in casă ,i s'a 
sinucis. 

x Firma. M. Mairovitz şi fiul din Radll3 ~i-a 
mutat biroul la Arad, Strada Cloşca 11. 

re .. 1' t ............ ..."r 

Revolta da la Văcăresti. • 
Comuoi~tii închişi la Vlidire~ ti J continuă sA 

facă să. se vorbeasc!\ de ei şi !oII. arate atJllfel că. 
pen;istă in ideile lor atlarhice. 

In ~pecial, comunistul Cristescu, are o acti
vitate 'vinovată printre tovarăşii ~ăi, pe care ti 
ÎlHleamnl la nesupunere ~j la revultă. 

Iată. ultima ispravă săvâ.rşită: 

Duminecă d, a. o parte din deţinuţii politici 
dela Văc~rt'~ti au refuzat să reântre În camere, cu 
toate insi~lellţele directurului închisoarei. 

Au sosit la. faţa. locului dnii prim-procuror, 
maior Ceruat, comisar regal, Romulus Voine~cu, 
directorul siguranţei generale, E. l\icoleanu, pre
f"CIUi pollfiei Capitalt-i, Cernescu J juu<!tltor de in· 
strucţie şi Codin Ştt:făllescu, cari au luat contact 
Cll deţinuţii revolt'lţ,i, fndemnându-i s~ se supuni 
si să. reântrc In celulele lor. , 

Indemnul aulorittlţilor nefiind luat tn seama 
de deţilluţi, s'a chemat corpul de gardă, iar d . 
prim-procuror a facut rebeli10r cele 3 somaţiuni 
legale, 

Văzând că autorÎtătile nu giumesc ~i că 
sunt holtirttte să f;tcă uz 'de armele corpului de 
gardă, fostul deputat G. Cristescu a declarat că) 
în faţa forţei se supuu. 

O delegaţie compusă. din Cristescu, Dobro. 
geanu-Gherelt, ~i alţi 3 deţinuţi s'a prezentat apoi 
persoanelor oficiale prezente dpclarttndu-le că mo
ti, ul acestei mişcări este să forţeze auto:Îtăţile si 
scoată din lanţuri pe 2 detinuti, condamnaţi la 
moarte şi anume Stein şi Casenko. 

D. maior Cernat a dispus ca delegaţia să 
fie izolată de ceilaiţi deţinuţi până la facerea an· 
chetei. 

Rad, responsabil: Laurenţiu Luca. 

:- !!re asortiment de blouze, tricotate~ gar- ' -
: ~ri,ciorapi şi mănuşi preţuri ieftine Ia BARSONY ARAD, 

Piata Avram ...... , 
t Iancu Nr. 17 
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Atragem atenţiunea! 
Ono public, că contrariu tuturor şti

rilor, tragerea la sorţi a mobilieru]ui de 
prânzitor va. avea loc, in orice caz, în ziua 
de 15 Noemvrie, orele 4 după amiaz. 

Rugăm deci pe toţi aceia, cari doresc 
a participa la tragerea la sorţi, să cumpere 
losuri dela tutung-erii. 

Presedintie asociatiei " , 
de patronaj din Arad. 

CINEMATOGRAFE. 
Cetatea jăru nume dramlt în 4 acte, in "A po11o"; 

partea I. in 9, 10 Noemvrie. Efectul splendid Ce 

l-a avut piesa aceasta in Ura.nia., la. cererea 
publicului se reprezentă. a.cum şi în Apollo. Ne 
transpunem tu vremea. marchis Napoleon de pe 
timpul revoluţiei franceze, când se urmâ,rese de 
moarte toţi aderentii regalistilor bourbonisti si 
mai ales membrii fostei din~stii. Fantazia stră-l~
citoare aduce o odraslă regală tn comitat.ul Vas 
din Ungaria de odinioară. Aioi intr'o cetate ne
ounoscută se retrage tinera princesă- trecând prin 
• ventnri romantice de cari numai J 6kai îşi putea 
Inohipui. 

• 
Dama cu ochi de a!~r, dramă. de aventurieri 

în 6 acte, In "Urania" , în 9. 10 Noemvrie. O 
pie8~ de rar interes din viaţa acelora, cari prin 
neastâmpărul vieţii lor nu şi află. loc, numai în
cercând lucruri ca.ri pun îu primejdie viaţa tutu
ror, oari ia.n parte la încercă-ri. Momente splen
dide ne atrag atenţia. privind desfăşurarea piesei. 

MICA PUBLICIT ATE. 

» m57 '. $'5n 

G4ZETA ARADULUI 10 NoemVl'ie Hl21. 

~-'IIATII NEUllIAN, 
luoară cu aburi, fabrică industrială de spirt şi de drojdie societate anonimă. -.... 

Convocare. 
La adunarea generală de constituil'e a societrtţii anonime. 
"Fraţii Neuman, moară cu aburi, fabrică industrială de Spil't şi de drojdii, socie. 

tate anonimă U ţinută In 12 Koemvrie 1921 la orele 10 tn fabrica firmei fruţi Neuman, 
Calea Samuil Neuman uruI 156-' Hl8 cu următoral 

PROGRAM: 

J 

AI 

1. Alegerea preşedintelui pentru conducerea adunttrii generale de constituire; de-t 
legarea conducătorului, al procesului verbal şi alegera a 2 membrii pentru verificarea 
procesului verbal. I 

2. Convenţiune cu fundatorii referitor la depunerea ceilol" 
3. H.aportul fundatorilor referitor la subscrierea de acţiuni, de plata total a ceilor. 

respective la asigurarea capitalului acţionar cu subscriere şi plata necesară. . ~ 
4. Staverirea statutelor societatii şi în cadra acelor denumirea societatii şi de. Î 

ciderea asupra sed:ului acesteia. 
5. Deciderea asupra fond arii societăţii şi aducerea hotărârei asupra tnregistrărei 

în registrul firmelor. 
6. Raportul fundatol'itor referitor la denumirea membrilor direcţi unei pe duratA· 

anului prim. 
7. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiel'e pe durata anului prim . 
8. Autorizarea direcţiunei spre a modifica şi a suplini statutelor în cazul acel~ 

cumcă tribunalul, secţia firmelor eventual pretinde alterare. I! 
9. Deciderea asupra absolvării fundatorilor. Il( 

Onoraţii acţionari, cari doresc a participa in adunarea generală de instituire, sunl ce 
rugaţi să depună la casa Cassei de păstrare a judeţului Arad, (Bulevardul Regina Marii ia: 
nI'. 3) recunoştinţele provizorie lor cel puţin în 3 zile inainte de adunarea gener~a!di 
de constituire. III' 

Arad, la 1 Noemvrie 1921. 9 
Fundatorii societăţii anonime: "Fraţii Neuman, moara cu aburi, fabrică industrială d~ .~ 

spirt şi de drojde, societate anonimă". .~ 

Fraţii Neuman, Daniel Neuman, Adolf Neuman, Alfred Neuman, Dr. Carol Neuman, fabri-', 
Caut pentru biroul meu advocaţială- un bun canţii din Arad. !ilj 

~d~O~~ri"~$u~mni~uă9re~~~~ă- ~=================~~===============~ limbele române şi maghiară adresa: la admini- I :- ~ Fleiszig si Hirschfeld ,,!ăr~nţişuri.,~aJanl< straţia ziarului. 491 

Palton nou de Damă IIKarRkfil" dl;! 
Geza Lovy cojocar strada Bucur 16. 

vânzare. 
501 

Expozitura "Hangya " 
în Palatul Reuniunei Agricole 

--
Dacă ai mâncârime sau bubiţe pe pieta cumpără alina 

Scaboformat dr. Flesch 
vindecă sigur, n'ar(' miros şi nu murdKreşte hainele. L'n 
borcan mic 8 lei, un borean ma.re 1::1 lei, borcau pentru 
El familie 20 lei, Prav .Scaboform' la alifie 4 lei. De vân
zare in toate farmaciile. Depozit principal :;:i pentru 
revânzători, la far- Emer"c Ka' (fost) A ad 
macia. .Ingerul> Alui i I In, (Ring) r , 
in celţul dela Calea Baoatului şi piaţa Âvram Iancu_ 

Cel mai i e ft i n isvor de cumpărare 

pentru sesonul de to a m n ă este pră
vălia de modă 

"STRASSER" I vis-a-vis de biseric~Luthorană 

Ludovic Losonczy Arad , ne Şi Tesatun angro! li 

Giuvaergiu si Ceasornlcar .• Plata Avram lanau Na. f. 

1 I Mare asortiment de verlghete de logodnă, oroloa08 de 
buzunar si 1e perete argintarII. Cumpără aur pentru un 

preţuri urcate. 

Spitalul de copii "Principele Mircea u Arad. 

In cancelaria spitalului sunt vacante 
două posturi de diurnist. Doritorii se vor 
prezenta In persoană la Direcţiune, în 
orice zi dela 9-12. 

Directiunea. , 

------------------
Anunţ. 

Rf'gÎmentul 18 Vânători cu reşedinţa în 
Alba-Iulia, are nevoe de buni muzicanţi pen-, 
tru toate instrum€'nt€'le, cărora li-se oferă salar 
bun, echipament etc. Doritorii se pot prezenta 
imediat. cu acttlle ce posedă_ 

Oomandantul Reg. 18 Vânăwri : 

Colonel (S8) Aritonovici. 

ltlarfii de Viena a sosit 

Administraţia == 

prime~te spre pub· 
Ucareanunţuri Ief
tine. 

: il( 

~I 

Mare depozit În totfelul de maşini agricole şi terărili!: 
ltIotoare cu benzinl', ma!liinl de asbest, Taurii ulei de cilindru 1 
tiliat lemne eu motor, "iugnri, si de uns ! 
nla~inÎ de tăiat nutret, '1 

Dlori de macinat, eUI'ele de traDs- FRAŢ II BU RZA ARAD,,1:! 
misiune, ciocane de moară, ' 
compoziţie, slo ară ~i table de Bul. Regele Ferdinand 1. (fost Boros Benj·l)! 

Tipogratia L. Rethy ,i Fiul Arad. Bulev. Regina Maria No. 7. 
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