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Răsbunarea liberală. 
Ultimele zile au fost pentru liberali 

iri1ejuri de neplacel'i, de contrarietăţi şi 
~II te~iluzii amare ce nu pot fi înregistl'a,te 
.. rari) sii nu lase urme adAnci de ţ['isteţe 

'melancolie în sufletul unui partid poli
cu aspiraţii spre putere şi cu credinţa 

ie a le putea Infăptui. , 
Sunt luni şi luni de zile de când par

tidul liberal nădajduia să puie mâna pe 
irânele conducerii pentru a exercita pu
lerea cu o energie de care tI'ebuea să se 
resimtrt întreaga ţară româneasCă. 

Sunt luni şi luni de zile de când li-

continua să traiasca încâ~ din fondm'ile 
liberale. 

Situatia politică. 
Pe aceştia liberalii li VOl' persecuta Deschiderea parlamentului se va face Luni 

pe toate caile; pe aceştia liberalii îi vor cu o deosebită. solemnitate sufletească ~i în mij
scoate din toate slujbele şi toate func- locul satisfacţiei ţă.rei întregi care aşteaptă de 

ţ' " atâta timp sA se puie capăt svonurilor şi ştirilor <lUme . 
l\1embl'ii partidului naţional cari nu interesate, răspândite de puţinii nemulţumiţi cu 

situaţi unea actualii., pentru a se relua intr'o 
i;!i-au clarificat inca situaţia vor fi daţi atmosferă de reculegere şi calm, munca parlamen-
afara dela toate b[~ucile liberale; locurile tară ce trebueşte să desăvârşească. legile necesare 
lor în consiliile de administl'aţie vor fi fericirei natiunii, 
cedate altora; srjpendiile

t 
pellsiunile şi Guve~llul este mai hotărât ca ori când să 

d continue inalta obligaţie ce are de a trece prin 
despagubirile sub ori ce formă~ acor ate parlament legi de interes obştesc, menite să dea 
ardelenilor de partidul liberal, vor fi su- un nou imbold economiei naţionale şi sA întărea
pl'imate dinh"o singUl'ă lovitură de condei. scă înlăuntrul ţarii ideea. de linişte !;Ii armonie, 

Şi atuncea vom avea spectacolul tragic, i,n în afară prestigiul de care România îatrtgitli. 
dat' momi şi recollforta.nt al unor politiciani se bucurii în faţa streillătăţei, 

Capeteie de acu~aţle ridicate in contra 
:eralii voiau ca printr'o noua guvernare, cari nevoilld şi neştiind sâ fie Ulm cu actualului guvern au Călut, unui câte unul, do-
î~ şte,u'ga reaua impresie lasata de ultima llihemlii şi nici cu partidul naţioual 1'0- vedindu-se lipsite de ori ce adevăr şi de ori ce 
!or trecere pe la carma naţiunii. J man, vor răm:lnea ttn fel de lilieei po- \ însemllii.lat~ a(~ncea eâild a ~ost vorba c~ ele, si 

Se Il1ţGlege, dar neconsoiarea şi tris- j litici, fară slujbe şi fara locuri în cOLlsi- I ~e supu~e unUi, examen senos de conştuuţe ŞI ~e 
. . . ,t 1"1 d d" 'f ' d ~ IlItehgenţe lumlllate ce nu doresc alt ceva de cat 

teţea acelora can vad aZI partIda pler-! 11 e e a tmmstl'aţte, a ară numaI aco.! b' 1 1 ' ~ . . : . ' , '. 1 ,'! lIle e poporu UI roman, 
Mă, tocma.l în momentul când el'aU mal i renunţând la OrI ce demmtate ŞI a 011 I Cea mai princip~Iă Învinuire adusă. guver-
iiguri de câştigareu. ei. ~ ce principiu de naţionalism, ei nu vor ! nuiui, de duşmallii acestuia, ş: an;Jme problema 

Liberalii se aşteptau la o isbânda şi primi, trecând peste ori ce umilire şi 1 fi!la~lciară ~i scii.~e,~ea ieului nostru,. pe pi:ţe~e 
ie pomenesc cu un dezastru' pl'E'o-i1tiriJe' peste ori ce ruşine sa redevie servitorii, strellle, a fost l1Ha[~rată, ca, t?ate celelalte lnvl-
1 • • '? . b" .. 1 . 11111r' in urma VIZite, dJUI mllllstru de finanţe la 
lor fa~eau să se spere Î!!tr'un trIUmf ŞI sau. mal . me. ZIS ~lerCenal'll ce 01' m~l Pari;. ' 
ca ultim rezultat apare o adevt1tl'ata ne- dubIOase ŞI mal nenaţiOnale intel'ese h- Explicaţiile date de d. ministru Titulescu 
norocire şi un adevarat cataclism po- berale. re prezentanţilor g:uvernului francez ~i personali:ăţilor 
litic, Aceasta va fi rasbunal'ea liberală, '1 fi,tlanciare franceze,. ~u f.ost, suficiente pent;u a 

Tratativele cu partidul regionalist ro- Aceasta rttsbunar'e s'a allunţ~~t şi este pe ridica valoarea leUlUI, dovedInd tot deodata. că. 
. 1 d î <t"'" t . scă.derile succesive inregistrate la Paris, DU erau 

măn sunt astăzi rupte cu qetiăvâl'şire S, i ca e e n ap mre. , 1 ţ' . d b ,~ , I I de cat specu alUm e urs .. ŞI manevre a e unor 
telegrame sosite pe cale particulara, din I Nu e, de sigur, o l'ăsbunal'e· fru- speculanţi de carieră, cari s'au folosit in u1timu1 
Cluj, anunţa că tineri mea ardeleană jig- ! moasa şi nici demna. .Mai mult de cât moment pentru a determina maxima scădere a 
ruta de imoralitatea unor tratative de zece! atâta, s'ar putea spune că rasbuuarea a- leului, de faptul Cfl partidul liberal anunţase strei
ori reluate, pentru a fi ia urmă paI'ăsite,; cea-sta e lipsită de nobleţe şi că aseme- nătăţii apropiata sa venire la putere. 
a declarat în mod hotitrâT, că. nu va mai' Dea rasbunări nu pot de cât să o Streinătatea, care, astfel după cum se pre-t ' compr - zillta lucruflle, nu admitea să dea aproba.rea sa 
!oem acest spectacol politic ce consti- ; mită pe aceia cm'e le exercită. unui guvern liberal în România, odatA scăpată de 
:ue O ofensă pentru gândirea şi demnita- t In baza unei imposibiliti1ţi sufleteşti sub presiunea acestei ameninţări, a inţeles să dea 
lea româneasca. şi de ordine politica noi nu trebue să ce- tot cOllcursul său dlui ministru de finanţe relativ 

La rândul ]01' ţărăniştii sunt ~,hotărâţi rem Iloliticianilor de cât numai aceea ce la tnlăturarea meschinelor manevre de bursă pe 
socoteala leului român. 

sa între in parlament şi aceasta pentru ei sunt capabili Ci, să dea şi daca e- Toate acestea fac ca şedinţele pa.riamentului 
atMea şi atâtea motive, între care şi ! xemplul rasbunărei liberale nu face de să se anunţe impozante şi fertile În rezultate şi fap
pentru acela de a se demonstra organi- I cât sa intristeze naţiunea trebue să ne tul acesta se poate vedea În mod limpede dând 
zarii liberale că partidul ţaranist nu înţe- 1 mulţumim cu consolarea că astfel a discuţiile ce au urmat În ultima} consiliu de mi
lege, sa se preteze mai departe la falsi fi- j' trebuit,' sa fie şi că altfel ar fi fost nistrii, cu privire ia textul Mesagiului Regal. 

, In textul decretului de deschidere a paria.. 
can de situaţii, la intrigi, la neadevăruri absurd. mentuiui au fost trecute, in urma unei serioase 
li minciuni. , .. _ .. _ _ ......... ._.. .• _ examină,ri, a sfetnicilor Tronuiui, toate problemele 

. Şi totuşi liberalii, în vil1şi pe toată ce urmează. sA fie supuse corpurilor legiuitoare 
linia, cu arme 'puternice morale, sim,t ne- După. conferinţa. dela W n,shingtem se pentru a, fi transformate in legi folositoare naţiunii 
i'oea organică sa se răsbune pe cineva, l'a COIlYOCa un congres comerdal. şi aşteptate cu incredere de intregul popor român, 
sa-şi răcorească sufletul atât de ii 't Ca şi până acuma aceastli. operă de guvernare 

ann l'a TVashingtml, _ Ziarele anurţă că un inalt se anunţă solid.a. şi temeinică, plecată dia cOllvin-
~i sa facă la rândui lor cel puţin câteva funcţionar deia departamentul de stat american a gere 'şi din munca profund raţionată, ceea ce io
victime. declarat că dacă conferinta actualii. va da un seamnă că ea nu va înţeleg-e si!. Iacă nici o COP.· 

, Şi pentru că, fiind Învinşi de toţi, rezultat satisfăcă.tor. Stat~le Unite nu vor întârzia cesic şi nici să se aplece în faţa presiunilor şi in-
el nu mai pot sa bil'uee pe nimenea, li- de a convoca un congres comercial şi financiar, ,fluenţelor politice plecate dela grupări ~i dela par-

b care să studieze chestiunile valutare, reparaţiunile tide ce nu ar urmări altce'1a de cât numai calea 
eralii au hotan1t să se răsbune. În lipsă 

d 
'germane şi situaţiunea generală a comerţului mOll- ce duce la dominaţie şi la putere. 

e altceva mai bun, pe acei partizani ai dial. 
partidului naţional român cari au trăit ~ şi (Prin fir special.) 
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Măsuri contra jefuitorilor. 
Ne-am ridicat tII totdeauna. în con!ra specu

latorilor, cari profilâlld de imprejurAri, au căutaI 
să. jefuiască populaţia şi să lIIduca în eroare au
torităţÎie, cerâlld acestora admnerca de preţuri, 
enorm de riJicate, În raport cu mersul general 
al pieţii. 

Această acţ,iune a noastră, condu~ă. po~te 
prea cu mullă i'rd uh,enţă, fiU a reuşit în totdeauna 
~ă impiedt'ct' punerile la cale 'ale speculanţilor 
cari au obţinut adesea ridicări de preţnri mai 
presus de ori ce aşteplări. 

Pentru a proba ace<lsta, nu avem de cât Sil 

amintim ultlmile pr<ţ,un maximale ce au fost ad· 
mise in urma cererii speculalorilor şi în baz'!. că· 
rora aCf\l!ia s'au văi:ut î,dr<'p:ăţiţi ~ă reâutroneze, 
1n restaurante şi cafenele, sistemui lur de speculă 
şi jaf. 

Nemultumiti însă cu rezultatele dobândite şi 
pentru a str~cllra În min1el!. celor in drept ideea 
că tot, ei sunt cei pă~ubiţi, ~peculatorii cafegll ŞI 
restaoratorii. aSllei (lu, ă cum Se anurlţă., pretind 
o nouă rid icare a pr,o {un lor, pe mot I v că ple r de· 
riie lor ~Uat enorme ţ;1 că (Iacă fiU li se adrn Ite 
cereft'll :'lunI nevoiţi să·şi închldi'i, prâvă'iie. I 

Nici IIU eXistă o mlflciulIă mai sfruni,uă Ş1' 
t un neade\ăr mai patent ca aceste afirmaţii ale, 

speculatorilor, aduse la CUlloş:lflţa ullora din auto- I 
ntilţi prirl samsari de mUlli vreme pLHiţi de ca- 11' 

fegii şi de re~taoratori ca să servească. intereseie 
acestora pe spinarea pupulaţiei. 

Repunem această. cheslie, în discuţie şi fa· 
cem atente autoritiiţ.rle să scoată afară din bIroUri 
pe samsari ~I pe }nterpul;lii specu,atorilor, întru cât 
acei samsan şi interpuşi caută să. strâllgă parale 
În modul aCt sta no:Cr ,'but, de oare ce mIntea lor I 
simplll. şi îllvătălura lor lleexistentă, nu ie permit '1' 

să lucreze la lumina zilei, cu mijloace cinstire ŞI 
pentru o cauză ones 1 ă. 

1 
CiahJl Doamnelor Române pentru 

copiii săraci. 
Se adttce la C1MWgti7ltă cii Dumineet'i. 11 De

cemvrie 1921 OI'a 5 d;ipli amiază Vi' avea loc în 
sala de sus a hotelului "Cl'UCeLt Aibii" W~ ciaiu 
urmat d8 dans al ci/rai folos este destinat soc. 
Reuniunea Fem. RVJntÎne (1i Soc. Doamnelor Ro
mâne p,.nil·u aJutorcwea copiilor siiraci de sllrbt'î
torile ()7'ăciunh lui, 

In vederea acestui Clal Reuniunea Femeilor 
Române şi Societatea Doamnelor 'i adresat către 

Doamnele Româlie: 

Onorată Doamnă! 

1 

! 
! 
I 

I 

Reuniunea Femeilor' RomAne şi So
cietatea Doamnelor Române aranjează 
de II Decemvrie un ciaiu pentru ajuto
rarea copiilor si\l'aci. 

Pentru aceasta facem apel la bUIlă-j 
tatea Dv. de a dăl'ui ca şi tn alţi ani 
prăjituri pentru ciaiu, căci numai astfel II 

am putea în adevăr realiza o frumoasă 
sumă. 

Mulţumindu-va calduros vă rugăm sa 
ne anunţaţi imediat daca puteţi sau nu 
răspunde apelului nostru pe adresa. 
Şco alei profesionale strada Bratiţtnu 9 
Arad. 

Declaruţiile fostului ~eueralbim. 
.1 bulgar Jeko\'. 

Sofia, - In procesul guvern\Jlui Radoslavoff I 
inalta curte continui interogatoriile fostului gene- I 
ralisim Jekov, care a declarat între altele că atunci 
când era vorba de desemnarea generalisimuiul fă
când o aluzie pentru ca regele Ferdinand să ia 
el personal inaltul comandament, acesta i-a ră
spuns că nu-şi poate lua aceasta Insărcinare, căci 
nu se bucurii. de popularitate în !'ânul naţiunii 
bulgare şi că. a rupt ori ce legătură cu popolul şi 
armata. 

Aceste declaraţiuni inedite au provocat senzaţie. 
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GAZETA ARADULUI 

In amintirea lui Augustin Bunea. 
- Un apel. ."~ 

In 14 August 1921 s'a făcut în mod solemn 
deschiderea ,Ca!Jei lIatiollaie dr, Augustin Bunea( 
ŞI a .Bibli(,tecii popuiart'c in comulla Vad (.:t..r. 
deai). 

.Comite1ul cultural din Vad. a hotărât ca 
aceste două institufuni folo;,it"are ppntru popor 
sit poarte lIumele ului mal vrednic fiu al acestei 
COlIlune frullt~şe cle pe valea Oitului. a mult re 
gretalului canonic mitropo:ilan din Blaj ŞI mem
bru al Aca,lemiei Romârle cir. Augustill BUllea, 
care în scurta sa vi4ă a lucrat a';l3. de mult 
pelltru biserica şi neamul său şi care întreaga sa 
avere - d. ~1 lTIodi"sta - 1. hlsat·o prin testa
ment pentru scopuri bi'iericl'ş(i şi culturale ro
n~âll("şti; iar bO;;;da şi preţio,i~a bibliotecA a do
lIat-o Întrt'agă În folosul tinerimii studioase din 
Blaj. 

V" ace~a .Comitetul culturat din Vadc ales 
pentru administrarea .Casei naţionale. ŞI B. .Bibli
otecii populare. face un ca duros apl:'l către inal· 
It'le nlÎni"tere: a CUitelor :;;1 a artt'lor. a lnstruc 
ţiunii pub ict', a AKriculturei ŞI a Domeniilor; apOI 
către Academia romil ,ă, al cărui membru a fOSI, 
Că'Te Liga Culturaa ~i A~ociaţ1Ullea pentru litera
tura şi cuitura poporUlui român, pentru care aşa 

de mult a lucrat, că,tre Con"iliul de administraţie 
al • Caselor Naţionale. de sub direcţi unea domnu
lui !'.hnule;.cu, "pUI către toţi culegii, prietenii, sti
mătorfl Ş1 admiratorii acestui bărbat vredll.ic al 
neamului !lostru; pe unnli. către toate banCile ŞI 
institutele de bani, catre toate corporaţiunile şi In· 
stilutlUllIle ecollomice·culturale dlll intreaga Ro
mâu;e, pe Care u'a avut fericirea de a o vedea 
întregitu, să contnbue dupii. putere ŞI bună voinţă. 
cu obolul lor in Scupu 1 ndl cării uneI • Case N aţlO
lIale. care ~ă poarte numele lui, in care se va 
instala ~I tl31bhoteca populară.. ŞI dacl se va putea 
ŞI un mudest muzeu. 

Cât pentru argumentarea uneI biblioteci 
vredllice de numele lui, c,ue aşa de mult a iubit 
cartea, apelam cătrA toţi Cc'1 amintiţi mal sus, şi 
cAlre toată ~utlarea româneao.;că., care ţine să. 
cOlltribue cât de puţin lat. muo ':a pentru ridicarea 
poporUluI lIo"tru, "a cOlltr/bue cu cărţi, foi, reviste 
ŞI ubiecte pentru mUZeu. 

Ballii, cărţile, foile, revistele şi obiectele 
pentru muzeu se vor tnmlle pe adresa: .Casa 
Naţiunai!l. dr. Augustill Buneac, comuna. Vad, 
po:.ta Şercaia, judeţul Făgara{l, ŞI se' vor cvua cu 
muiţulllltă pe cale ziaristica. 

..... ... 

statuia M. S. Regelui Ferdinand 
la Oradea-Mare. 

Comitetul ridicărei statuei Reginei Maria In 
Oradea-Mare. a adresat consiliulni acelui oraş o 
cerere iscă.litA de d, gt'neral Moşoiu, în senzul 
ca cunosculUl sculptor maghiar Mihail Kara să 
poată lucra la figura de gips a statuei Regelui 
Ferdinand călare pe cai, ce se va ridi~a în 
piaţă. 

In şedinţa din zilele trecute a consiliului ora
şului Oradea Mare ~'a citit propunerea dlui mi· 
nistru Argdoianu, în care se cere concursul pen 
tru comi~iunile coml'USt; din generali ~i funcţio
nan superiori, a cărora misiune este de a ridica 
ln princip<J.lele oraF din Ardeal, statue p.entlu 
membrii familiei regale. Statuia regelui FerdlOand 
se va face din colecţluni publice. 

Desveltrea statuei reginei Maria a fost dată 
filmelor cinelPatografice cu icopul ca din venitu
rile acestea să se formeze fundamentul nece",ar 
pentru ridicarea statuei Regelui ~i a Regi1lei. Con
siliul a hotărât a da întregul ~ău conCurs acestor 
comisiuu! 

Relutii comercinle intre Germania şi 
Ru~h,. 

Moscova.·- O delegaţie germană. a sosit la 
Moscova p"fltru a lega relaţii comerciale intre 
Germania şi republica sovietelor. 

" 
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Ocrotirea orfanilor din război. 
Dupli. statistica generală întocmită de Socie. 

tatea ocroti rei orfanilor din ră7.boi, pârtă la I AIJ. 
rilie 192/ , această soei: tate a dat asistenţă 'li 
359260 orfani cart se repartizează. pe cele 9 fe. '~; 
giuni, tn care e împărţit terilOrul ţerii, în 1ll()~,' ,1 

~., (Or 

următor: 

Regiunea Iaşi: orfani de război de ambii pt. c 

tu 
rinţi 10556, orfani de război de tată 50138,:\ 
total 60694, asistaţi la domiciliu 6676 şi în ode':. 
nate 231)9; 

RegiUl;ea Bucureşti: orfani de 
părinţi I 127 +, orfani de război de 
total 113857. asistaţi la domiciliu 
feJinate 1853. 

',! 
răi:boi de amb. 
tai ii, 1 02~R3, ;i 
16500 şi il QI, ~l( 

~i 
Regiunea Craiova: orfani de război de alD~~: inl 

părinţi 3323, orfani de război de tată 36022, i; , 

total 39345, a~istaţi la domiciliu 11466 şi În orit. 
linate 509. j. 

Regiunea Chişinău: orfani de rizboi de amc ~, 
părinţi 3G79, orf,wi de război de taI ii. 20047,;: ~ 

!( 
total 23726, asistati la domiciliu 4836 ~i în ori,. iI'I 

Iinate 715. , 
Re~iunea Ceruăuţi: orfani de război de am~ ~ 

pArinţi 1493, orfani de ră~b'Ji de tată 1 Z9~4,:: iDJ 

total 14417, asistaţi la domiciliu 68 25 ~i in (lrr~ (1 

linate 206; 

Regiunea Sibiu: orfani de război de amh !i 
părinţi 2074 orfani de război de tată 289 i 2, i: " , 
total 30986. asistaţi la domiciliu 2962 ŞI "1 Il 

orfelinate 455; 
Regiunea Con~tanţa: orfani de război de amh; d 

părinţi 200~, orfani de război de tată 10940, i: b 
total 12542, asistaţ.i la domiciliu 9H4 şi in OIle,i' :t 
nate 327; tt: 

Regiunea Timi~oara: orfani de război,,:. 

ambii părinţi 1469, orfani de război de t;t~ :"' 

23603, în total 23072, asistaţi la domiciliu lOii r: 
şi în orfelinate 50 l ; .. 

Regiunea Cluj: orfani de război de amic~l 
păriţi 3733, orfani de război de tată 34884, 1: ! 

total 38621, a~istaţi la domicili u 4140 ~i în ori:. 
linate 474; :l! 

Societatea are până în prezent 82 de Oril'l/.e 
linate proprii şi 16 orfelinate subvenţionate, fi;;: r~ 
în curs de infiinţare încă 21. 

Cheltuelilli fieute de societate pentru acel5~ ,; 

asistenţă: în orfelinate, la domiciliu, aprovizionl~ wi 

etc. sunt de 32 438.470.13 lei. 

Trupele A ntnntei VOt· ocupa 
regiunea Sopron. 

ti 

Viena - Ministerul de externe este infortti , 
că se urmează tratative între Paris, Londra! ~ 
Roma cu privira la ocuparea oraşului ~t regiu:t il! 
Sopron de către trupele antantiste. 

Pres a ungară deioipre discur~ul (llul ~ 
Brinlld. 

Budapesta, - Presa ungarA dî\ o deo'f' 
bîtă atenţie discursului rostit de d. Brîandl~, 
Washington. Ziarul .Pester Llovd. scrie că s::' 
cesul primului ministru francez nu va inlesni cot 
tinuarea politicei pacifi!'te a Franţei în vede::i : 

reeo\lstruirei mondiale. 

Sinfeinerii 
~. 

continuă al provoca tur· ~: 
burărl. 

·Belfast. - Sinfeinerii continuă a pro~C' 
1 turburări. 

Trăgându-se focuri de armA au fost trei U(~ 
şi 13 răniţi. 

Gh, eorghe~R' eI-DAr ::â:zi;c~~l)altoane bluse neo'lirresicostullle Str.~lUinescu,\r:~~ 
.., trll dame " b ~ , Edlftcul Caf(>nea- ~ 

________ Clasă separată de măsurat .•• ., ••••• Telefon G:JO. Cornul Vâuătorul" ~ 



_-_i lN.:....':~-t-*~:Jţ-<!-.~~..;:,~~"A.~ .. ~~-' __ =-_____________________ ~ 
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p. _ Guvernul român a propus celui cehoslovac 
11 'ă.i cedeze trenul expoziţiei de milrfuri care se 
.". ;:ă de prezent în TimIşoara, În schimbul unor 
1, :',mpencaţii. 

\o, \ l ~ 

_ Al doi!ea congres ziollbt Se va înlruni la 
;" c.~j În intervalul dela 5 -8 D ·cemvrie. 

_ Cu Iilcepere dt' ieri. la poliţia din locali
:,Ie se ţin ore de oficiu dimineaţa dela 9-1 şi 
::pii fila~ă dela 4 - 6 

_ Primăria 01 aşului a adus azi la cUlloştinti1. 

;::ciu~ui de îllchirÎl"ff", ordinul mini.~terulul de 
l:, .j.boiu nru 12744. iri sen~ul căruia toate nevoile 

;/ locuinţă ale membri or armatei se vor satisface 
:0:: ::10 oficiul de locuillţiL ca ;luluritate uliică În drept 

; [,Ice rt'chitiţiollari de lo'·ulllţ:>. 
b 

ro. - Camera de comerţ ~i industrie din Arad 
:·\ilă pe f,bric:lnţii din ori/şul ~i judfţf'!e Arad şi 

,,, f;~ed()ara ca să com llnice de urgenţa camerii, 
'~" :j!eriile prime pe cari şi le-au procurat până. 

lurna din ~trei[lătate pentru prelucrare it uzinele 
!t· :'/ si de cari aLI ne\'oe In viitor. Chestiunea im

;'r1~iui fiind supusă revizuirei, Camt"fa de Comerţ 
I~ :'Wlţiollează !>l~ fa·· ă demersuri pentru Îliiesnirt>a 

:porrului materiilor prime absolut necesare pentru 
(l f~bricele r;ă poată fUlllţiolla. 

'f!> 
- Un incendiu a isbucnit. în biblioteca sTatu· 

lb ci din Lippo, una din ceie mai vechi biblioteci 
'1" GermanIa. Au fost distruse aproape 30 mii vo

i; ,:ne, Pagubele pricinuite se evaluiază, la mai multe 
l:iloane. 

- Direrţiu!lea Arademiei Agricole din Cluj 
nb.: d~ce la cUlwstinţă că deoarece la concursul de 

:mă ţinut In' zIUa de 26 Oc!omvrie a. c, la Aca
ei' ;,mia Agrico'ă, din Cluj, IIU s'au ocupat toate 10-

r.!ile hbere, ÎI\ ziua de I Decemvrie a. c. orele 8 
, ~ m, se va ţine un nou concurs pentru comp ec
,1 ';:ea a 20 (duuăzeci) locuri de bursieri, 

:.'j Materiile din care se va examina vor fi : 
'li: flnţele naturale, m<ttematÎca şi ~tiillţele fizico, clte-

... ;.,e, după programul liceului. 
IlIscrierile se primesc până În seara zilei 

nC':1 30 Noemvrie a. c. Ia Academia Agricolă 
!: (,: c,uj. 

d:· SOlvl'nţii se primesc fără concurs. J ntrt't.i- \ 
:m tn Căminul studenţilor variază până la ! 360 j 

i Ul lunar. j 
~':; ,?bs~lv~nţ.ii obţin titlul de i~Kiner agricol ,i 1 
.. \Dr fi pnml~l în c:lrpul ag~onollllc.. ( 

. - Intr un articol pu bltcat In Ziarul • Luptăto~ i 
'an ,it sub semnătura dlui Nlcuiae lorg-a se spune că 
ill~ ~a~riinţarea federaţiei este imposibilă. 

--:- Din Chişinău se anunţă că. un grup tmpor
~ t: de contra revoluţionari ucranieni au or-upat 

l:;3spoluL Garnizoana bolşevică. primind întăriri a 
':Ş11 în cele din urmă să re~pingă pe ocupanţi, 

- lncercările făcute pt'ntru reluarea tratati-
:Ior dintre liberali ei partidul naţiollal român nu 

r!C" 1 dat nici UII rezultat Tratativele pot fi socotite 
ru, rupte, cu desă vâ' şire, în urma afirm aţiei tineri
iu:, (! ardeleni că In c~z de noui tratative ei sunt 

"atâţi să. se retragă din partid. 

lui : ::-- După.. câ .. t Se anUl,ţă din Bucureşti ideea 
,1CI1 de emiSIUne a fost aprobati II principiu, 

,-- Din Cluj vin ştiri cl specula ce se face 
~O'~ ')).0 in restaorante şi in toate local urile de con-
1 Î :].ţie a început să îngrijeliscă serios opiniunea 
S'" .'iICă. A lltoritiiţile au fost solicitate să dea con
cot .rlul , lor pentru a se pune capăt activităţii sp e
k:iaIl\llor. 

- Coresponr1ent care posede perfect limba 
.]aIlă şi maghiară află oCUpaţillue, pe 1-2 ore 

,- In Oradea Marll S'a f,fiinţat o societate 
pentru apărarea interesdor celor ce au hârtii de 
împrumut de rAzboi din timpul dominaţiei un
gare. 

- Federala Cooperativelor Săteşti .Aradul [ 
s'a mutat in Piaţa r\vram Iancu No 19. 

- In zilele aceste se va face O inspecţie la 
teatrele din Ardeal, cari Sunt în apropierea fron
tit><relor. Ar:iştjj c;lri nu sunt cetăţeni romÎwi nu 
vor putea fi angajaţi de către direcţiunile teatre
lor respective Humai ca oaspeţi şi nu per-o 
maltCllt 

- Comisia romana dt'la \\'iesbaden a desco
perit În Germania butoaie şi 114 Ili7.i cu monedă 
românea~că veche In aramă, în valoare aZI peste 
un milion, furale de armatele ~ermase din piv
niţele tezaurului statului. Guvernul il intervenit 
serio,", pe lângă guvnflul german cerând re
"tituirea urgen il şi amintindu-i de sancţiunile tra-
tatului. I 

- Bursa din Viena it fost redeschisă alaltA
ieri după o paulă de o săptămână. in ziua re
deschiderii circulaţia a fost foarte vie. Faţă. de leu 
s'a arătat un interes foarte mare r;oÎ t[J scurt timp 
cursul leului se urcase la 50 cOroane austriace, 

I 

celor cinci mari puteri având ca ajutoare pentru 
chestiunile sacificului pe primii deleg"ţi ai altor 4 
puteri. 

După aceasta delegaţii aproape în unanimitate 
au cerut să. vorbească Briand. aclamându J şi slri
gând t B'riand! să vorbească d. briand! ( 

Primul dele!o:at fri\l1cez surpri!l~ improviză o 
alocutiu11c ueclarând că atunci când Franţa a pri
mit invitaţiul1ea dlui HardiJlg, ea a răspuns imediat 
ca va lua p;lrte, prin recuno~tillţa inalterabilă dintre 
Franţa ~i Statele Cnite, prin aspiraţii!e persollale 
şi prlll arzânda sa dorinţă de a coopera la orice 
act susceptibil să ajute la consolidarea păcii şi să 
contribue ca s'o facă Îil măsura posibilului defini
tiv. e de sperat că !'.e va ajunge la un bun re
zultat. 

Briand aminteşte apoi cum Statele Unite au 
alergat iil ajutorul Fr"J~ei în marele război şi CUlD 

au contrtbuit ai"turi de ceila)ţi aliaţi la salvgar
darea independenţei republicei galice. Câşti~ând 
împreună rfv.buiui, lrebuesc să-şi împreU[le acuma 
sforţările pentru a dlşti~a şi pacea. 

A'Ilerica a recunoscut desigur în ce priveşte 
armamentele, situaţia oeosebitâ a frallţ.ei, aceasta 
cu lU"te primejdiile. 

scăzând la încheiere la 47 coroane. ....4 ......... 4· w--# 
v* 

Ultimele ştiri politice. 
Ţrtrăniştii îşi reiau locurile în par

IUllIent. 

X Cu încetarea stărfli r1izboiului, comerdul 
îşi reia cursul sa.u normal. După cum suntem in
form~ţi Fabrica de btre din Aradul Nou, fabrică. 
de bere de prezent exclusiv din materii prime de 
calitate de timp de pace ~i anume: berea aibă 
dup! sistemul Pilsen iar cea neagră după sistemul 
Munchen. Conţinutul alcoholului întrece pe cei Eltimele ştil'i politicp. conchid că di-
dinaintea rllzhoiului. riguitorii ţărănişti, urmând imboldul pal'~ 

Fabrica recollstituitit modern n'a cruţa' nicio tizanilol' şi ţinâlld seamă de dorinţele opi
jertfă pentru fabricerea celor mai bune produse, niunei publice, au hotărât ieri ca depu
ceea c~ a şi succes ~i se poate constata că berea taţii ţăl'i:mişti să-şi reia locul'ile in parla
de Aradul Nou e de prima calitate. 

x Modeluri ~vieneze, în Salonul Artistique Du& ment pentl'U a ajuta la mal'ea operă par
minecă şi LUlli se vor expune in Salonul Anistique lamental'ă, ce ar fi o crimă să fie intre
Bulev. Regina Maria, câteva modeluri vieneze ori- rupTă pentru intl'igile ctltorva. 
giltale, Ir~tre aceste mod"lurl sunt şi câteva haine Această hotărâ['e a fost luată fată de 
pentru după. ma'iă şi serate, confpcţionale de celea nevoia patriotică de a se vota legile tn 
mai distinse case din Viena. Se pot vedea Dumi- \ CUl'S şi de a se pune capăt turburădlol' 
necă ~i Luni dimint:aţa orele 11-1, ~i după ma"ă, , 
dela ort'le 4-7. făcute de liherali, cu intenţia, de ti. opri ._"" _. _.u. _.... ... .u _ Jn drumul ei, pentru motive· personale, 

TEl ... E G R .cl.lll E. 
• 

(Prin fir special) J 

Di~cursul dlui Briund. 
Washington. (întârziată). Intrevederea 

dlui Briand cu pre~edi1lteie Harding a durat mai 
mult de o jumătate de oră şi a fost foarte 
amicală. 

Primul ministru francez şi-a luat ziua bună 
dela conferinţa dez'lrmării declarând că consideră 
ca uflul din onorurile cele mai mari a vieţei lui 
de a fi luat parte la lucrările conferinţei care a 
dat re:t,ultate alât de fericite. Declaraţiunile făcllte 
Franţei de toţi reprezel~tanţii tuturor puterilor din 
lume cOllstitue pentru Europa un progres lospm
nal in ~pre pace ~i dă naştere la atmosfera fără 
care ar fi 'imposibil să se ia hotărâri dt"fiuitive. 
,Acnm după conferinţă llifT1 eni nu va mai putea 
spulle cA armamentele Franţei ascund intenţiuni 
ofensive 

viaţa socia.lă şi parlamentară. 
Atitudinea luata de ţaranişti. aplica 

indeajuns atacurile liberale la adresa ţa
răniştilOl' numiţi de liberali anarhişti şi 
revoluţionari. 

Această victorie de conştiinţa a ţă
răniştilor asupra liberalilor, a facut ca 
influenţa acestora, aceea care mai rămă
sese, să scadă considerabil in spiritul ma
selor populare. 

In special ţărănimea din Ardeal, cin
stiUt şi ad::tnc patriota, astfel dupA, cum 
am spus de atMea ori, expl'ima nemulţu-' 
mit'ca sa faţa de aceste meschine mano-

'pere liberale şi 1:la pregateşte, ca, Muncea 
când va veni momentul sa trateze astfel 
cum se cuvine, pe liberalii turburător'Î ai 
ordinei şi ai acti vW't,ţei sociale. 

Continuâr:d d, Briand a confirmat că 
Rerviciului militar fn Franţa va fi probabil 
la jumAtate. 

durata O telegramă sosita In ultimul mo· 
redusă ment din Bucm'pşti, anunţă că o adevă· 

Luând cuvântul pentrn a răspunde, secreta
rul de stat HUKhes a adus dlui Briand mari laude 
cOllstatlîud cii plecarea sa va constitui o mare 
pierdHe pentru conferinţ;ă şi o", acum inainte ori
care ar fi luerărilf' cOllferil,ţei nimic nu va de~ 
păşi intpresul şt'dinţei în care a dat amănunte 

atâf de -limpezi asupra adevâratei situaţiuni a 
Franţei. 

rata panică a fost p,'ovocată In rândurile 
libernle de 11lfrângel'ea politică InregiRtl'Rlă 
şi Că, astfel cum se obişnueşte, după 
marile înfl'tlnged, a inceput să caute oa
meni cari sâ fie facuţi ['ăspuuzătol'Î de 
un dezasH'u cauzat de lipsa de tact cu 
care s'a lucrat. 

I!' ·JIC. Depozit de Ziare Klein. \ 

.. - Parchetul din Eucureşti a trimis parche
)vc:!QI militar dosarele atentatorilor dela Senat din 

Ula că crima ,;ontra Siguranţei Statului a fost 
ue! illllsă pe timpul când eram în stare de 

Telegrama anunţa totdeodata, că unii 
dintre condueiHodi liberali, socotind pal'
tida definitiv perdută, au propus ca şi 
opozltia liberală ~tt-şi reia locul tu par-

(lin lamf't1t. 

D IIug hes adaogă că toţi deleg-aţii confe~ 
rinţt>i sunt pe deplin convinşi de intenţiile paşnice 
ale Franţei, a căn'i grije nu ţi11teşte decât' a-~i 

I asigura jillÎ9tea grauiţelor sale. 

I D. Briulul ,~clalha~ la confel'illt·4l 'hoi, 

- La importul de maşini vor fi scutite in 
.; :'or de vama numai morile mari, întrucât morile 

\ l 
'~ 50 de cai putere pot afla maşinăriife necesare 

r" 111 ţara noastră. I 
n u,slungtou, 

W(tshil1gton. - După discursul dlui Hughes 
s'a procedat la constituirea comi~iunei de desar
mare, ComÎsiunea este formată din şefii delegaţdlor 

Propunerea a făcut impresie şi con
tinuă. a fi eXltminMă, 

Red. responsallil: Laurenţiu Luca. 

agazin de Haine Iosif Muzsay Arad ViS-a-YI8 cu Teatrul 
498 Orăşenesc. 



CINEMATOGRAFE. 
Rob"l galel'elm', dramA. fantastică în douA părţi 

in "Apollo"', partea 1. in ~5, 26 ~i 2î Noemvrie. 
Iară~i O piesă de a lui HOllore dtl Balzac, care 
intrf'ce şi piesa Curtizallele. R»g-ele bandiţilor 
Collill e orlLDdit, să lucre cu ceilalţi o~ânditi ca 
vâ-zlas în galere. De aici scapii. şi face dt-. non 
cariera splendidii. in:;; ... lând toată lumea. Prin crimă 
creiază norocul şi fe"icÎrea unei pt're~hi tinere. 
pe cari apoi ii stoarce d" bani. Prd ... ctlll poliţiei 
bănneşte că Vantrin, este vestitul bandit Codin. 
VorbE'şte cu tinera llevastil i'ă-i dea >iub ct'va 
itlu ceva of'ut.ură, care-l"ll&. amf'ţi ~i vor pun!:' 

mâna pe d.î.usnl. Aşa se şi iutÎimplă şi C"llin e 
osandit la moarte. Sctlpă ia moment,lIl diu urmă. 
De aci în colo urmează. soarlea lui in par t ea a 
doua. 

Clasa a cincea, isrorie studenţeasC'ă, in 4 acte, 
în "Urania", în 25, 26 şi 2î Noemvrie. O istorie 
a.mu~antă st.udenţească în care ştrengâ,riile studen
ţeşti au un sfârşit tragic prin fa.ptul că studentul, 
care fac", pe eroul, strivit de cai e rănit de 
moart!'. Toate evenimentele porlle~c din o revo
luţie şcolară. contra presidentului despot. al clasei. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. .. '...................... . ...................... . 
In 25, 26, 27 Noemvrie 

Vineri Sâmbă.tă Duminecă 

Celebrul roman al lui 
HOD ore Balzac_ 

In 2 părţi. Partea 1. 

Robul Galirelor 

In 25, 26, 27 Noemvrie 

Vineri Sâ.mbătă. Duminecă 

Film Star. 

Clasa a cincea 
istorie studenteasclL în 

4 acte.' 
De Richard Fa k. Regisor 

'storie fsntastica de aven- A. Ba \(n.;h. 
turieri în 5 acte ~i un a:d Primi actori: A. Latabar, 

prolog. • -. T. KUl'thy, 1, Loth. 

MICA PUBLICIT ATE. 
Tot 80iul de Jucării şi "aze .japoneze 

cu celea Dtai mari preţuri ÎDai n te de 
crăciun cumplul' Salon ArtiMtique Bu
levardul Re~ina lUaria Nr. 21. 51ti 

Contabil cUlloscător de Intocmirea bilalJţE\l or 
află angajliment CU 1 Ianuarie la o intreprindpre 

., .. :,;, 

G4ZR1'A AP.AOULlTI 27 Noemvl'ie Hl21, 1 
"" 

MAU R IŢI U R U 81 N SlEI N expeditor pe C. F. It AI 

AgenţiI' de varnnire in Arsd şi Curt.ici, concesionat A de ,gn \'ern. FnneţionarÎ ex
pp-rţi efectuiesc r.'ppde ~i prompt yămuirea mărfurilor de transpon. Circulaţie co· 
lectiva Budapesta, Viena, Praga, Briiull, C,!şovia, TI·iest şi pe toate liniile d~ cale 
f ... ralrl din ţară. şi streinatatl'. 'l'Otfpllll de trau"pol't,uri, tranziteri, transporturi de 

~ 
mobil ... re,~lamaţii, re\ idiarea malldatfllol' de transport etc. 

Oircl~laţi8 pe~ITlal enlă, cu camioane între Ora~ea.J\I~re şi Arad. hformaţii. gratui~ 
in OrIce ch .. ,;tJune de transport. Reprezentanţe In toate ora~ele mare ale ContinentulUi 

De1)Ozit21ri ";li 8)1iiţ.:uriiI-i Îeftine ... Telefon int.el"urban No. ISS, 

000000000000000000000000000 

,,~Ierkur'· dev:::::i~te ,.RerUlann'· 
calitate din timp de pace in toate culorilo iar S~t află _ d~ 
vânzare în colea mai mari magazii. 04:> 

ooooOOooooooCOOOooooOooOOoo 
........................... 
Ara~i (pari) de ~Tie 

de stejar crapat, 

lemne de foc tie cer 

-........................... 
Vizitaţi magazinul .',' ~ 

V. lllISSlll I?II i 
.. ~(j (JO. S •. A ••• 

Complect asortat cu articole de sezo. ......................... ~~ 
:--------------- i In atentiunea ti; , 

cumpărătorilorde mobil~ 
~~~ -Mobile pe.ntr.u prânzito.r FIi dormitor se", 10, de decauville de 8tej9.l' oferă 'f r' l/I t."awe."ze in marO ~1 in mic cu preţuri cumpăra leftIn în depozitui de mobile Wiege\<\ IIlI 

convenabile. Adm. mo~iei: I fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Farene) Nr. t'lJ1 

Dr. S T EFA N CI C IO P O P 1 ~~~~~~~~~. =~~~-!O 
CONOP (gara C. F. R.) JudPţul A.radului. 530 1 Agenţi voiajori şi agenţi în localitate, ist;· 
....... .............. ...... : cu 8i'lperinţă, orermm şi Ull ,;'·mogl'af şi tllncţi~1l1 fE 

Levai şi Szigeti I 
~\1CII..sv 

407 

~l' -'1'1 , ,+ -sr-.. tI__ i 1"'0 mai D ~ ......w::.â.o_ ..r.... .q Ş ,-,o. 

VisAaA"is de' D t r a .. eal a Te a t r u 
Reenmandă maga:-:inul Line şi abnndant sortat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii I 

.-reţori ... ·ftinc. ! 

sau ftlncţi~nară pe!Hr,? dactiiogratie rO~ânii, ge. ~ 
manll, maginara cau~ă spre angajare 1 

Maximilian Konig, secţia mărfurilor: 
A.rad, drad" Bocur 3. ---_Ma· TE 

A sosit cărbuni de·~ 
prima calitate 
Magazi~ centrală de lemne de foc. Calea Radnei )\(.1 ~ 
(vI,,-a-VIs de. halta ~rennlui electriCI. Rogăm cu COCi:' 

deie să se beu. la biroul de mai sus; 546 ~ 

ndustrială din I(>calitat~. Ofertele adjnstate cn ~ ... ~ ~ -C~ ...,"' .... ~ _.-ma_~_ .... IT 

referinţele neepl"a.re se vor depune la biroul .. _ • A'R"ftn AIHI'P'> _ -ae, _ _ • 

. ;e~Al\T Koti3 
~ p~ii;~~;;~·~~;~rdBji;;i: ~ 
~ 

ltalDe barbateştl şi pentru copii ~ 
1\1 A. GAZ IN CU ARAD Bulevardul Re- Clasă 8eparată de m.ă!iurat 

, gele Ferdlnlind SZA' NTO' . COMLOS ARAD : 

1

, A.BTICOLE D48~ I.No.16 (fOBt BorOB Btmi-t.) .~ ~I , t· 
.. w Piaţa A. vraJn Iancu N o. 27J. 

V 381 Edificiul Teatrului. 

manufactură, Filiala Chişineu • as ... , ...... "'U& - re f ......... 

I stof~~~ ~~ar~"gros 
Ludovic Losonczy Arad 
GIuvaergiu sI Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No. 1. 

I :Mare asortiment de veri ghete de logodnă, oroloa~e de 
buzunar 81 (le perete argintarII. Cump'tr{t aur pentru un 
452 pre\url urcate. 

F 

FRAŢII NEUMAN 
211 ... 

Fahrică de spirt şi de drojdie 

Fahl'iea de făină ••••• ..L\.RAD 

Făină ieftină, procură dela 
Consumul ceferistilor 
din Arad (lângă moara Szf>chenyil 547 

Publicaţiune. 

Dl'eptul de e~plo:ltare pietrj~ului din 
rîul }Iul'eş proprietatea foştilor urbarialişti 
a comunei l\1icălaca Sti dă în ,:\reuda prin 
licitaţie publica. care se va ţinea la 10 
Decemvl'ie auul 1921 d. m. la primaria 
Micălaca În al'enda. 

La prundul c:ne se esareddcază să 
afla tot soiul de nftsip şi pietriş în cvan
tul nelimitat. 

Condiţiile detailate se pot privi la 
primaria Mic<'ilaca. 

}licălaca la 24 Koemvrie 19:H. 

loţa Pănădan, 
preşedinte. 

Regatul Romî\uia.. Tribunalul An, ~ 
~I 

Cof. 57u2-1921. li 

Publicatiune . • 
rl' ., l' A d ' 1· 'fi 11'WUna nI ra pUti ICă, că. a Întl'OdllS r : 

cf'dura de eoneordar, fo: ţat O.l'ă falimeut Îu uc: 'R 
ct:rerei lui Carol Reisz mac.:eJar şi cllrnuţar d/.p 
în Arad. .. 
.. Ca inspector de avere este llumit dr. b D 
Orfi ad vocat dom. în Arad . 

Provoacă pe creditorii, că să. anunţă. crn ~ 
ţele sale incluzive până la 131 Iauuari nl~; I 
mod prescris În ~-ul ~.s din ord. miu. 4070-i:. E 
M: E. (tn scris, uu indiearea cantităţii şi a t:t; n 
lUl de drept a creanţei, cu indicarea lIcoper, f 
de cambiu, a dreptului de amanet sau a a:. 
cauţii) ori să aducă aite documentele origl: ,1 
despre creanţe. ,! 

Reprezentarea prin advocat; nu este ,:' 
gă.tor. .\ 

Ca tprroen pentru de:sbatf:'l'fla de conco;: 
forţat este tixat 1 [} Febl'Uarie 1 Y22 a. m. III t 
(Palatul Tribunalului etaj 1. uşa 74). 1 

Eff\dul de drep~ al introducerei dt> fala' 1 
începe cu ziua de azi 14 Noemvrie 1H21. 

Arad, la 14 Noemvrie 1921. 

PeUltU auteuticiU 1 

Dr. Popoviciu, lll. p. Gartner, 1 
jllde~ător. oficial superi,': I 

;;;;;;;~;;;';;;;;;;==;;;';;~I 
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