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Minciuni politice. 
Imediat după sosirea sa in ţara, 
cum era şi natural şi dată fiind 

ţa legilor financiara votate de 
ent şi în curs de aplicaţie, d. mi
de finanţe, Titulescu, a căutat sa 
intrevederi cu primul ministru şi 

ceilalţi colegi ai sai de minister. 

Intrevederile- acestea dintre membrii 
ui, de şi foarte legitime îu a:" 

ea tmprejUl'ări, a avut darul să 
deştepte şi să puie in ferventa activitate 
imaginaţia politicianilor şi pe aceea a ga
letelo1' politice. 

, , 

In avantul imaginaţiei lor dezlănţuite, 
sepoliticiani: ~i ziare de partid, lucrând sub 

puterea unui imbold intel'ior au văzut tn 
schimbul de vederi dintl'e miniştri, cer ... 

, disensiuni şi neanţelegeri manifestate 
intr'o formă violenta, iar în cuvintele 

1 schimbate tot atâtea insulte aruncate re-
ciproc. 

Un spectator imparţial cal'e ..ar fi 
urmărit ştirile aparute în acel moment 

ziarele politicei interesate, referitor' la 
discuţiunile tntre miniştri, ar fi ajuns la 
concluzia că aceştia renunţâ.nd la demni
tatea ministerială şi la prestigiul ce-l 

portă funcţiunea. au găsit uemerit 
lbuii adopte procedeele cele mai urâte şi 

să facă din cabinetele ministeriale o 
arenă de lupte şi de pugilat. 

Urmarind felul acesta de expunere 
a situaţiei, al ziarelor de partid şi al 
grupurilor de politiciani, ori ce mirare 
avea să fie inutilă în faţa ştirilor aparute, 
ÎlÎ caractere de o ~onsiderabîlă mariţne, 
Că d. ministru de finanţe, în urma insul
(eloI' aruncate şi primite, şi-a dat imediat 
demisiunea, că situaţia politică este din 
cele mai incurcate şi Că ministerul este, 
pentru a nu ştiu câtea oară,. pe punctul 
de a dem~siona,' . 

'Iatăaceea ce ar fi trebuit să creadă 
un cititor neinitiat în cazul eand ar fi 
crezut că se impune să acorde o legă
tura şi o logică noiânului' de informaţii 
publicate în ziare, repetate în întruniri, 
aruncate In toate direcţiunile politice de 
Către politicianii de temperament. 

Zilele însă au trecut; evenimentele 
~-au urmat cursul lor normal, iar ziarele 
de partid ca şi glasul politicianilor şi-au 
moderat incetul cu încetul avanturile, re
nunţa.nd apoi complect Să mai vorbeasca. 
de demisia guvernului. 

lichidarea chestiunei exregelui 
Carol. 

Se cere detronarea exregelui Carol. - Demersul 
Mieei Antante. - Atitudinea Serbiei ,i CehosloYJlciet. 

Certurile dintre miniştri, asupra că
rora se insistase atât de mult, fusesera 
cu totul date uital'ei ca. şi schimbul de 
insulte imaginare, ca şi neânţelegerile şi 
deosebil'ile de vederi ca. şi acea nevoe 
fatală şi iminentă' a demisi unei cabi-
netului. Budapesta. - EridimÎneaţa reprezentanţii 

marilor puteri aliate au remis o neti. ministrului 
Politicianii se ocupa astazi, cu se ni- de externe, Banffy, in numele consiliului ambasa

nătatea oamenilor cari nu s'au ocupat nici dorilor. Consili,ul a aflat cu satisfacţie succesul 
odată de o ehel'3tiune atât de importantă guvernului ungar, care a reuşit prin energi'i şi ho .. 
ca aceea a demisiei guvernului, cu chestii tărârea sa, să împiedece tentativa de resturnare 

. . monarhică, tentativă care ameninţa pentru a doua 
mărunte de politica intel'llă ŞI cu evelll- ori pacea Europfi centrale. 
mentele din afară şi care slavă Donlnulul, După. o atentă. examinare a situaţiei ,i pen-' 
abundă în acest moment. tru a inlătura greutăţile pe care le ar provoca o 

Această însuşire de a uita astăzi a- prelungire a prezenţii lui Carol de Habsburg pe 
ceea ce ai spus eri, şi de a lăsa o ches- teritorul Ungariei, Consiliul adoptă soluţia de a 

invita guvernul din Budapesta sll. predea pe fostol 
tiune pentru a te apuca de alta şi, a a- rege comandantului escadreÎ engleze aflat actuai
runca zilnic in circulaţie serii :de neade- mente în capitala Ungariei. Comandantul a primit 
văruri, nu poate constitui o calitate nici ordin de- a asigura paza lui Carol în numele 

Peutl'u politiciani, nici' pentru presa de aliaţilor, până când ~e va lua o hotărâre defi
nitivâ.. 

partid .. Opinia publică ar dori o atmosferă Consiliul aminteşte de asemenea guvernului 
politică şi O concepţie politică ~şi socială maghiar conţinutul ulttmei note în care se insistă 
mai largă, mai sinceră şi mai respectuoasă asupra necesi tAţii detronărei fără nici o amânare a 
de la insaşi, mai puţin aplicată In spre regelui Carol. • invenţie şi fantezie şi mai. atrasă de pu- Budapesff'. _ In cursul dimineţii Jb eri 
terea adevărului. şi de pl'eocupaţia de s'aţ1 prezentat miGi~trului de exferne, Binffy,. rc
a discuta în totdeauna lucrari de o ue- i prezentanţii României, Cehoslovaciei şi Jugoslaviei. 
contestată seriozitate. t Ei au cerut verbal ca mă.surile pentru înlăturarea 

Această opiniune publică ce nu mai l ?el~ ~ron a c~~ei tJe Habsburg, sA fie luate fără 
d·· d 'b' , t ; lRtarztere, căCI altfel vor putea rezulta consecinţ.e 

este aceea lU~lllt~ e raz 01, s al, pu ~a ; din cele mai grave pentru Ungaria. 
să întrebe intt' o ZI cu hothl'âre, pt'lU mIJ- ! * 
loacele pe care le are la îndemână: pen~ Pat';" _ Ziarul "Petit Parisien" precizead 
tru ce aceasta cotidiana induce în eroare că actualmente conferinta ambasadorilor caută. să 
a maselor de către ziarele politice şi de calmeze ingrijorarea mi~l'i antante, lichidând tn 
către politiciani? mod rapid chestiunea exregelui Carol. , 

Pentru ce această sistematică falsi- I . In ceeace priveşte armata ungară. conferinţa 
ambasadorilor se declară hotărâtă de a veghea nu 

ficare a situaţiei şi ~ împrejurărilor poli- numai la reducerea efectivelor, dar de a culege 
tice? Pentru ce valul acesta de canca!!uri indicaţiunile sugerate in aceasta privinţă de mica 
şi: de intrigi, .de insulte ce nu s'au pro- antantit. Conferinta ambasadorilor e de asemenea 

.. l ' cOllvinsii că sarelnile mubilizărilor făcute de mica 
nunţat, de demisll ce nu au avut, oc . ŞI antantâ. nu trebuesc suportate de Ungaria, de 
de crize ministeriale absolut de domelllui oarece chiar aceasta a fost nevoită sit ia. mlsuri 
fantaziei. militare pentru a·şi face în moa loial datoria reu-

Punându-şi aceste întrebl:\ri opinia ,ind si transforme tentativa exregelui Carol într'un 
publică ce, repetăm, nu mai este aceea e~ec. * 
de mai înainte de război, va găsi şi mij-d ,Belgrad - Guvernul a deschis ieri dimi-
locul să-şi răspundă şi să va ă tn proce- neaţa camera prin decret. In ~edillţa de dupit. 
deele pe care le condamnă şi in atitudinile amiaz, cabinetul a fă.cut declaraţii asupra situatiei 
pe care nu 'poate sa le aprobe ale politi- din Ungaria, Dupi aceea toţi şefii de partid au 
cianil6r şi ale ziarelor politice, o lipsă de ficut declaraţiuni în numele grupă.rilor lor politice 
seriozitate organică şi profesionala şi o cu privire la' aceasta chestiune. 

d Acordul e complect atât tn ceeace priveşte 
călcare In picioare a respectului atorit măsurile luate de guvern cât şi' în ce priveşte 
opiniei publice, conştientă de drepturile şi acele luate de ţerile aliate, România ~i ~ho-
de menirea ei. slovacia. 

Când va ajunge să facă ,aceasta şi S'a cerut În aeelaş timp luarea unor măsuri 
momentul, credem că nu aste departe ma! ~.fica~e Jlentru tnl~tUtrăal.ea· oricărei noui pri-

. . . ' 1 d 1 . meJdll on măcar amemn, fi. 
?plma pub.l.lCă .î-ŞI va l~to~rce ,cap~ . ea 1 In cursul desbaterilor, camera a ovaţionat 
mformatorll SăI nedrepţi ŞI pătlmaşl ŞI va I prelung ROIDILnia ~i Cehoslovacia pentru atitudinea 
lăsa glasurile false şi strivente să răsune lor energică. ~i decisivă. 
izolate ·ln pustiu. c . el· 
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. Roma. - V .• ticanul desmiute tn 
mal că. avea intenţiunea de a protesta 
tratamentului aplicat fostului rege Carol, 
evenimentelQr din Ungaria. 

... 

mod !or
tm~otriva 
lu urma 

Praga. - Cu ocazia aniversării de azi a 
proclamării repuolic~i -:ehoslovace, preşedintele 
Massaryk·a făcut câteva declaraţii politice impor
tante. 

Răspull2îtnd telicjll~rilor ministrului american, 
d. Massaryk a arătat că Ceho~lovacia nu va reac
ţiona decât În deplină. inţelegere cu Antanta, do
rind pace şi uu rlzboi. Cehoslovacia nu nutreşte 
planuri de cucerire. faţă cu lJIIl;:.aria, dar vrea să 
jmpuie cu aceasta sa-şi pil.răSeatlCa politica echi
vocă, lucru ce se poate stabili pe cale paşnică. 
intre oameni de înţeles fiindcă uaţiunile cinstite 
pot înlătura rl",boiul chiar şi in conflictele cele 
mai grele. 

Cehoslovacia nu cere d<!cât respectarea şi 
Execut,area loială. a tratatelor de pace şi din acest 
punct de vedere e În perfect acord cu Antanta. 
Cehoslovacia illţelege ~ă saucţiolleze în perfectă. 
armonie cu l\.omîlllia ~i J ugoslavia. Mobilizarea care 
a Început o nu însemneazii. rA/boi dar e o proce
dare serioJ.!il şi o dovada eviden tă., că ţ:.tra poate 
face faţă uşor oricărei evolltuaiită.ţi. 

Preşedintele Massaryk răspuHzând dlui Benes, 1 
care î~i (:xprimi speranţa. 111tr'0 apropi~!ă rezol
vare a problemei monarhico-ungare. <1 geclarul că 
modul cum a decurs mobilizarea dovede~te'! priu 
regularitatea ~i ordiuea el, consolidarea iuteruă a 
republicei cehoslovace. 

• 
• P,·aga. - Ministrul de externe, d. Benes a 

declarat coresppndelltului ziaruluI "Daily Maii" 
că. dacă. in limp de 15 zile dipiomaţii IIU vor 
reuşi să tral'şeze chestiunea exregelui Ungariei, 
războiul va deveni inevitabil. D. Belles a adă.ogat, 
că. în orice caz nu va îutl'eprinde nimic Îuaiute de I 

'" I a se)1 pus de acord cu aiiaţii.' . i 
\ ~T.~ cwev# ~ :J"'r&k -'" t. ........, I 

GAZF:'l'A ARADULUI 

Jaful în cafenele. 
Am arătat intr'un articol trecut impresia urâtă 

lasată. populaţiunei dio Arad de preţurile maximale 
aplicate în cafenele, Întru cât prin acele preţuri, 
in Joc să se puie o stavilă rapaciIăt,!i patroniior, 
nu 1iă făcea altceva de cât sll. se dea jafului şi 
speculei un nou avitn t. 

In special am atras atenţiunea asupra specu1ei 
ce Se face în 'cafenele, cu vinul, ce să pun.e în 
consumaţie pe preţuri exorbitante fări ca măcar 
să se aibă elementara. delicateţ.e de a se J.a publi
cului in schilDbul unor preturi a!ât de ridicate o 
consum aţiu ne acceptabilă. 

Nu ttim şi nu voim l'ă ne interesăm deocam
dată de 411de vin buteliile cu "in ce se vând în 
calenele şi prin ce mijloace sunt procurate acestea 
de patroni. 

, Tlilcm În-il, să accentuil,ll1 că toate băuturile 
servit~ In caft>nele sunt ruşinos falsificate şi că din 
punctul acesta de vedere, în afară de chestiunea 
speculei ce se face, pe SI'cott'a:a publicului, mai 
există. O chestiuTl~ tot atât de Importantă şi anume 
aceea a ate:ltatului ce se săvâlşeşr,.! în CUfltra sll.

r.ătăţei publice 
Este elementar cu. faţă ti.: preţnrile ce au f .st 

fiX'ale pentru vill, În ofellele, exislj~ şi dreptul de 
a se pretinde o anumilrt doză. de cinste în exerci
tarea rreseri€i şi a se cert' ca în acele localuri 
dacă nu se servc~c lucruri exce'ente cel puţin să 
nu se vândA substanţe şi lichiduri ce cOllstituiesc 
uu pericol jJ\!lItrU sănitlatea pub;jcă. 

Avem convingerea că o co,isiune ar trebui 
numită de urgenţă., din specialişti, c:tre să, supui~ 
unui examen riguws vinurile din cafenele. Aceia 
cari vor fi găsiţi vinovaţi de falsific:,rea beu~uri'or 
să fie pedepsiţi iar toatebăuluriie lor confiscate. 

Cred':-lli aceasta cu atât mai necesar cu cât 
află.m că patronii cafrgii rât şi resta:lratorii suut 
hotărâţi să de a un nou <lb~ a\lturitiiţiior pentru a 
face să li se alJ mită ridicări de preţuri, cu Ioah) că 

preţurile actuale sunt din cele mai urcate. 

\l\\ Monumentul unui eroll. I Asemenea urcă.!Î depr.:ţuri au fO.;t de multe 
ori admise de autori!ttţile comunale, care cn toatA 
grijea lor de a face lucrurile cum este mai bine, 
s'au lăsat surprinse şi Înduse în eroare de minciu
nile speculalorilor cum şi de intervenţiiie ce afliull 

Azi se inaugureaz; la Soroca, în Piaţa Unirei, 1 
.' statuia In Broz a generaluiui Stan Poetaş căzut 
eroic în 1919 în Basarabia apărând pă.mântul ro
mânesc de o invaziune a bolşevicilor, 

că. ;-.'au fărut si continuă să se facă de anumite 
persoane, pe lâ~gă autorităţi pen:ru a se da sa!is
facţie pretellţiilor formulate de jefuitori •. 

Iată. în câteva cuvinte împrejurările în care a 
căzut viteazul general: 

Soldatii româui din Basarabia au fost conce
diaţi în 1919 de sărbători de a-~i revedea că.mi
nurile. S'a redus, astfel, . numărul 80ldaţilor care 
făceau de strajA la Nistru. Bolşevicii au aflat de a
ceasta şi au izbutit să. treacă. Nistrul. Bandele 
bolşevice. împreunA cu o pa.rte din populaţia ci\'iIă au 
de;;!ăunţuit o nemaipomenită sălbli.tecie asupra ro
mânilor diu vechiul regat 

In iuru~ul acesta venit de p este Nistru, Ro
mânii au suft!rit o pierdere din acelea ce se În
locuiesc cu mare anevoe. Generalul Poetaş că"u 
1uptându-se ca un viteaz cu uUU1ă.rul cu mult mai 
copleşitor al bauJelor de peste Nistru.' Se creiase 
o legendă. în jurul acestui erou de felul cum a a
părat acel colţ de ţară. Civilii Iau omorât cu to
poarele. Se spune că. chiar mort, bandele se te· 
meau ,să. se apropie de generalul Poetaş. 

Azi iniţiativa p<trticuiara îşi face la Soroca 
datoria ridicând monumentul generalului Stau 
Poetaş. 

.. -...... '" ......... • .""'c:J%' ........ 

o 'ofertă a guvernului din Angora. 
(Prin fir special) 

Paris. -- In ziua semnării acordului franco
turc Iussuf Kemal bey. ministrul de ex~rne din 
Angora, a adresat o scrisoare lui Franklin Bouiioll 
prin care declară că guvernul din Angora este 
dispus să. cedeze lJllei societăţi franceze exploata
rea minelor de fier, eroUl şi argint din valea 
Harchite cu participarea capitaJurilor turce~ti cu 
50 la sută.. Guvernul din Allgora va. exa.mina .cu 
bunăvoinţă. alte cereri eventuale de concesiuni de 
mine, cale ferată şi' navigaţiune. Guvernul din 
Angora cere ca Franţa să trimită profesori pentru 
,colile profesionale. 
...--..v* t ?':rAu 

Bibliografii. ,. 
A apărut în Biblioteca universală, J Poemele 

tu proză.c ale lui Baudlaire, tradusă de d. A lex. 
Th. Stamatiad. 

E I'uşinoasrl acţiullea aceasta a câtorva per
soane cari tII schimbul unor sume de bani caulă 
să protejeze specula 'i'i ori de câte ori se prezin,!8. 
ocazia să. IOducă. în eroare autorităţile comunale ş.i 

: ·să f:ică să se admită preţuri de speculă şi jaf. 
I COlisiliem pe cei Însărcinaţi cu fixarea preţu
I rîlor, să. tie maî atenţi la intl!n·enţide ce se fac 
1 pe lângă domniile lor în asemenea împrejurări şi 
I la râ-ndul nostru, promitem că vom căuta ~ă des-

I copeTin: pe toţi. aceia cari pentr,~ ,meschi~le. ~ume 
. de banI, dau mana cu sp.eculatoru populaţlet 'ŞI ur-

I m~rese să ~tabi.lea. scă.· preţuri max~m~le ~ăgubilOar.e pentru public ŞI aducătoare de {'a.Ştlg ŞI de vem
j turi penrrtt aceia cari şi-au făcut o meserie diu a i Înşela publicui consUmator' ~ 
t ~..-. ............. '" IIIW-* • ...... v .. ..,.:- "jtU .... 

Reprezentaţiile echipei ~Soreanu 
. Jn Arad. 

Două zile ne mai desparte Oâ1\ă. Ia sosirea 
tn localitate a artiştilor Teatrului Naţional' din 
Bucure!;!ti, echipa mar~lui artist Soreallu. 

După cum am anunţat echIpa ~ condusă de 
d. Sori'anu va da în două reprezentallţii: 

Joi, 3 Noem\'rie .Institutorii, piesă în trei 
acte de Otto Ernst, iar .. 

Vineri, 4 Noemvrie • Raţa sălbatică c piesll. in 
5 acte de Heinrich Ibsen. 

Echipa dlui Soreanu joacă zilele aceste, in 
Timişoara, uude la reprezentaţia ce a avut loc 
LUlii seara, publicul timişorean a ţinut să ocupe 
toate locurile. 

Nu Jle indoim că publicul din Arad ~i tm
prejurime, va grăbi de asemenea a ~e folosi de 
acest prilej, ce durere rar îl are Aradul, de 
a asista la reprezentaţiile artei teatrale româ.
neşti • 

Dupl cum suntem informaţi o foarte mare 
parte din bil~ele pentru reprezentaţiile echipei 
Soreapu au fost cunlplrate. 

Puţinele bilete rlmase se găsesc dtJ vânzare 
Ia Librăria Diecezan~. 
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- Presa polonezA anunţă că mult cunosau. d 

tul financiar american Vanderlip care a sosi! • 
la Varşovia a fost pri~it de ş~ful statului ,ide ce 
mi.nistrii Skirmut, Mihalski ,i Strassburger. 

- In Polonia S';! ordonat recrurarea 1 ,or 
cind contillgente pân& la jumătatea lunei No. li( 
emvrie.!Î 

- Din Atena se anunţă constituirea unti'~ 
lloui mari societăţi pentru exploatarea nouilor pro. ~, 
vincii alipite Greciei. Capitalul acestei~ocieIă\i e 1 
de 10 milioane. . 

- Agenţia Re'1l1er anuntA că nici un prizlj' . .il 
\lier turc nu va fi liberat din partea Anglil' {Î. 

până ce kemaliştii nu vor preda pe toţi prizomeriL.~ 
englezi pe care- i neţi ne. . 

m: 
'b - Congresul radical, care Se ţine acurna 1, 

Lyon, a votat o motiune prin care se declară ci" 
este pentru ap li C'lrea pri nc' piului ca popoarele si 
se guv~rneze prin ele in~Île. ' .. f1; 

- Prtsa francl'7ă tnregistrea7-ă svonul cumc\ 
ducele ele 'Aosta ar dori sa. caT1dideze l,a trona: 
U ugariei. 

- Din Atell~ se a!lU'lt~ <'ii instrucţia a sta. 
hilit c\l!p:ibilitatea lui Marincnvici tI'! atentatul Să. (! 

vârşit în Iunie, contra regO'!ui Alexandru al Str •. 
biei. Ei va fi extradat Serbiei. 

- La Portoro'le ~'a deschis conferinţa 
telor dunăren~. 

Mareş'Ilul Foch :il depus la Wa!';hington, ( 
coro'1I1ă pe mormântul soldatului american nec~· 
noscut, 

- Serţia Arad a Reuniunii ilWăţătorilor dl:1 (' 
şcoalele primare. Subsecţia Radna convocă. pe h· ,: 
văţătorii di[l plasa Radnt>i la conft>rinţ:l ordinară G~ II 
toamnă, pe ziua de 4-17 Noemvrie ora 9, in sa!, 
şcoalei primare din Pauli~ cu următoarea ordine ~ ,~ 
zi. Chemarea Duhului s[.; Prdeg-eri practice ,i j}Jo 

porale şÎ apreciarea lor; Dl'schiJerca conferinţe t 

Event'olale disertaţiuni, elaborate; RapoLtu! biroule: 
Incassarea taxelor şi iuscrierea membrilor no,;., 
Propuneri şi interpelări; Defigerea loc~1ilăţii pentrc t 
conferinţa proximil t incheiere. Sunt Îiwi t aţi şi lVf ,e 
binevoÎtorii şi amicii şcoalei. Bârzava, la 30 Oc' 
Tomvrie 1921. luI. Lucuţa, Hotar. Gh. Pleş, 
~edtnte. . 

Am anunţat în numărul nostru de 
că magistraţii din Ar'ad s'au Întrunit ieri pemr. 
a d scuta chestiunile nelămurite suficient de legfl • 
pentru înfîinţ:~rea oficiilor de închiriere. In urm,: 
discuţiuniior Ct! au avut loc, tfltrunirea! 
luat deciziunii princiare., In senzul aceste: 
deciziunÎ ahzicerea locuinţelor anuale din parle; 
proprietarilor nu se poate înainte de 1 Mai 192: 
iar a locuinţelor lunare numai in senzul reguli' 
mentului oraşului : chirjjl~ pot fi majorate Ilum, 
pân~ la 15 la sută după .valoarea din 1914, I 
edificiului, rI:'Jlarli%ându-se aceasta sumă pe toa:; . 
locuinţele din edificiu. ProceSele relativ de abt;· 
cerea locuinţelor se vor judeca de judecătoria de ' 
ocol. 

In caz dacă. vre-un proprietar nu 5e i:·: 
vo('~te a primi suma chiriei, ce s'a plătit plÎ,j. 
acum, chiriaşul ttebue ~lI. depună aceasta surd> 
la oficiul de dare iar reci pisa de depunere trebto 
să o înainteze oficiului de t'lChirbre. 

-'. Biroul populaţiei ;1. fixat ca ultim termf: 
pentru prezentarea locultorilor cari nu sunt j;: 
scrişi inci în registrele acestui birou, ziua Je:' 
NoeUlvrie. 

Se vor prezenta pEtnll. la acest termin loc!:' 
torii din: 

, Circ. 
zentaţi tiin 
termin de 
inclusiv. 

1. Str. Simeon Balint şi cei nepri' 
această circumscripţie având .ultim: 
prezentare până. Ia 5 Noemvrie a. ~ 

Circ. II. Cei neprezentaţi urmează. a se pr~ 
zenta până la data d. 5 Noemvrie a. c. Cei ca: 
se vor !Dai prezenta după acest termen ~i ca: 
nu se vor prezenta vor fi strict pedepsiţi. . 

Circ. III. urmează a se prezenta locuitorii ci:: 

Str. Sava Raicu şi Str. Mihai, dela 27 Oct., până.i 
30 Oct., iar dela 31 Oct" pâ.nă la 3 Noemvrie atlU 

din Str. Nicolae şi dela 5 Noemvrie aceia din Ri 
zorul Pă~uuei (Legeiosor) După acest termen Ci 

nepre<tentaţi vor fi ~trict amendaţi. 
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- --~~----------------------------------~----------------------... ----------------~---------------------------------------
_ Ieri au sosit i::t Arad, primarul Orăzii 

lllrÎ d. Coriolan Bucico, însoţit de jurisco~lsultul 
":el~i oraş. d. dr. Mallgra ~i ing. KijSl.cghy pentru 
~'co/lferi cu primarii oraşoiui Arad mai multe 
\e5!lu ni din punct de vedere adminislrativ. După.. 

an. ~asă. d. Buci.co ~; î!l~oţitorii dniei sale au plecat 
osii ~ de tU automobilul la Ti mişo .. ra în acw;,ş scop. ' 

_ Ieri au fost anunţate serviciului sanitar al 
:r~şului 3 nuui ,ca~uri de ~ ~carlatină.: .:joui elevi, ai 

N~ 'iceu!ui ung-uresc ~I. un baiat de 3 atl1. in ultima 
.. ~plălIlâllă a I\lnei. OCIO.livrie au fost 1[1 total 10? 

'o!na\'i de şcarlat1flă, dIntre cart 77 au fost îngn. 
unti '. in spit:.d, iar 23 la domiciliu, difterie 2 bol
pro- n.~i, tifos j29 bolnavi, diseuterie I bolna\', morbili 
,ţi e I bolnav. 

n. Traian Pascuţiu, fost director regional 
'izu' j: C. F. R. din Arad, iar apoi ... numit director spe
glil' (;.1 la Ciuj, a fost numit comisar al guvcrnului pe 

>J'l~ă. societatea d"e ca!e faa~ă. Arad,cemtdană.· D. 
Pascuţiu a sosit alallă:eri la A!ad, aducâ',d 

~ cuno~tinţa direcţiullci societăţii numirea sa de 
al guvernului. . 

_ Hegele Serbid a pl~cat incognito din 
spre S·erbia. 

TEL E G n A III E.-
(Prin fir special.) 

Dispoziţia uuul vas pilot în Mâl·ea. 
NorduluI. 

Haga~ - DupA o informaţie primită 'Ia minis· 
t('rui mdriuei, ~Il vas pilot cu un cchipagiu de 10 
oameni, care ~e af:ă Îfl Marea Nordu!ui nu s'a mai 
lotorş in posm) de ori~ine dupll rpcenlul uragan. 

Guvernul olande~ a trimis vase de poliţie şi 
un torpilor îlt căutarea displlrutului vaii-pilot. Ope. 
raţiunea va ti ajutată. ~i de avioane ale llnrinei. 

o hofitrâre a jmlustl·jnstlOl' si comer~ , , 
cianţHor uustriacl. 

Viena. - Rt>pre7.entanţii industriei şi comer· 
ţului austriac au declarat guvernului ca faţă cu 
necesitatea de a se desfiinţa ajutoarele de trai 
acordate de stat, vor căuta să mărească. salariile 
lucrit,tOlilor îu htrepril,deri!e puticulare. Subvenţia 
acordati'\ de stat pentru îmbunntt\ţeirM traiului 
muncitorilor a fost taiatA, după .eum se ştie, pentru 
remcaierea situat,iei financiare dificile a Austriei. _ Presa polont'ză constată o !"cădere a pre

'asupra mărfurilor ,i în special asupra ma
urei care a sci.i.zLI;t cu 30 la sută. 
_ In lIrrnl:1 lipsei de hârtie ce se simte din 

în ce mai mare î:1Poioni'l. intre ministru! ele 
rţ al Poloniti şi Tt"prci'fntanţii {irrsci pulo

~le it avut loc Q consGituire. in ultimile trei luni 
l hârtiei de ziar a crescut in Polonia cu 400 

, su'ă., 

]Illreşnlul }"oell în ,rn~hington, 
·Washington. -' Prerdintele Hanling a primit 

tn mod Folem'l pe mareplul Foch. In onoarea ma
relui militar francl:z s'a dat la Casa aibă. un dejun 

l' ta c:tre a luat parle generalul Pershing şi nume
roasepersO'nalilăti <tmericane. 

1-__ -----------.. _.- '. 

Prime pentru cultura tutunului. 
I 

Direcţiunea generata a R. M S, a ho!ărât I 

a~ul acesta să l>e dea atât cultivatorilor cât·1 
. p~rson(\lullli de culturăt prime pentru suprafaţa I 

ta!~ in p:us peste su~ra{a~iI. declarată. .. şi 1 
C3ntltâ,ţlle pe tutun obpnute pe plusul - de ! 

aţă. fll urmă:oareie condiţiuni:, I 
Cuilivatorii de tUlu,1 vor primi !l~f1tra' fi<:lcare I 

tn plus 2!ei în zona l, 3 lei in zona 11 ~i [ 
lei în zona III şi IV. Prima se al:ordă numai in 4 

când p~usui de suprafaţă Va fi minimum 20 I 
SUI' îl1 calde ti rup favorabil şi IOla sută în ! 

de timp nefavorabil. ! 
Pentru fiecare kil,'gram de tutun produs pe! 
I u!! suprafaţ!l se va plllri cultivatorilor lei! 
În zona 1. Iei 0'75 în zona II şi lei 1 in zona 1 

şi 5-a. _ 
Prima se acordă culti vat,)rilor· cari depăşesc 

~ producţiei la hectar. socotită p~ va· 

Mareşalul Fllch s'a dus apoi să. viziteze pe 
fostul preşedinte Wilsoll, care fiind grav bo!nav iu 
pat nu l-a pu tut primi. 

!UStl'llL n·a trimis trupe in Bur· 
genluu(l. 

Viena. - Faţă cu ştirea lansată de serviciul 
de propagandă externă din Ungaria, că. Austria ar 
fi profitat de l]ltimele evenim{"ntB din Ungaria ca 
să calce hotărârile din Veneţia, ocupând partea 
apuseană. a BurgC'nlanduiui, Kuvernul austriac dec
Jartl. că Austria n'a trimis n~ci armată., nici func
ţionari admini:;:trativi în aceea regiune. Guvernul 
din Vi,~na repetă că. ·n'a contravenit de fel pâni 
acuma În contra deciziilor din- Vent>ţia şi ciI, acei 
cari caută să imprăş!ie svonuri in sensul inte-nţii
lor maghi,ne O f~c numai pentru a falsifica înţe
lesul acelor decizii. 

I. .. uptele !>Ipalliolilor cu rebelii. 
Paris. - Din Melila se telegrafiază că. luptele 

Înc!'pl1te de spanioli împotriva reheliloT pt! c.oasta 
Gemarir sUilt crâncene, Pânl1 acum toate obiecti 
vţle au fost totu~ atinse; Pierderile spaniolilor 
sunt forte grele. 

Grecii cnpture~lză un vus sub pn,,-ilion' 
jugoslav. 

Atena. Se confirmă ştirea că cruci~etorul 
grec ~Arcadjac a captivat pe coastele ]\IăreÎ negre 
vaporul .Pethon. sub pavilion jugoslav, care trans
porta pentru turci 200 lăzi cu petrol şi 185 bavile 
cu benzine. Ofiţerul turc care se afla pe bordul 
vasului a fost luat prisonier. 

Acord italo-kemalist . 
/ 

Constantiuopol. Ziarul turc .Trdjirnan~ 
declară că scopul plecării in Azia midi; a unui 
delegat sp<iCial italian a fost tncheerea unui acord 
intre Italia !;Ii kemal;şti. COlldiţiuni!e principale ale 
acestui acord ar fi garanţia integritii.ţii teritorului 
turc, reviwirea capitulaţiilor şi neutralitatea Italiei 
In conflictul zreco·turc. 

Situati iL în Lisabona. • 
LisabOtta. - O d'6f>eşă oficială aliunţă. ares

tari'a eXlr~miştilor, cari au asasinat pe preşediiltde 
cOlisiiiu!ui de ministri portughez şi pe c()legii 
acestuia, Lini~tea ~ r<'stabilită in oraş. De pe altii. 
parte s~ semnalează că. situaţia politică este' încă. 
ne,.;igură. Pre~e(1illtele r,"pubJicei :>perâ.. să poatli. 
cu[ând forma ui! minister de coaliţie, tare, care si 

l da sali~[acţie acelora, cari cOlldaI'nnă luptele jn
I terne ~i vă.rsarea de sânge. 

I Prmm elvetiană impotrh~a ilmestecului 
! stl'eln in chest.iile el vcţiclle. 
I Bt'l'na. - Relativ la informaţiunile din presa 

streini după care consiliul federal ar fi .rAcut in
tervenţlulli îu . legătură cu fuga lui Carol. ziarele 
din Ellieţia, f~lceze ~i cele germune, recomandă 
să se respingă ori ce amestec' SIn-in îrl chestill
Ilile cu caracter exclusiv elveţian, Cu privire ia 
dreptul de azil garantat ae către consrituţiunea el
Vl'ţlană adoagl că Elveţia care a primit mandat în. 
privinţa lui Carui nu trebue să. dea cont "nimănui 
tII acea~Iă privinţă. 

Declaraţiile regelui Albert. 

1
, Bruxeles, ...::. Intr'un interviev pe care regele 

Albert I·a dat unui ziar, 'a declarat că ar ft ne
I demn din partea popoarelor tflving"d.toare de a se I arăta pesimiste şi ca ele din contre. ar trebui să.-şi 
. tncordeze ateoţiunt~a ~i se. supravegheze Germani&. 

I
',i' Nu e .de loc sigur - spuae regele Albert - că 

ideile democratice vor triumfa î,. Germania. De 
I altfel germanii. dacă. vor fi trataţi· cu bunăvoinţ.A 
, vor deveni din nou agresivi în ziua, in care ei 

ar crede că .rt:ichul e destui de puternic. 

Personalul de execuţie şi supraveghere \ r>e 
Pllli pentru fierare arie plantatii itI plus câte 
lin zona 1, lei 2 în zona II, lei 3 în zona IIl--" 
Din suma totală 80 ]a sută. revine agenţilor 
cultură şi suoljlefilor, iar 20 Ja sulă. şefi lor de 

B~).IHle ma~hiure ntaeă 
. austriac. 

pe 

I Pentru a menţine pac<3a noi trebua să. men, 
I ţinem armatele ~i alianţele. Deasupra tuturor tre
I bue să. dăuneze sfâ,nsă 'iegătură. dintre Franţa, An· 
I glia ~i Belgia, .. 

teritorul i Lupta împotriva s})eculei în Po1onia. 

mscripţie. .. 
Prima se acordă numai atunci Câlld se ob. 

10 sau 20 la sută. din suprafaţă., pe întreaga 

Viena. Se anunţă fII mod oficial că. o pat-

abz;·P:Cii·le sau 'circumscripţie. 

r.uJă. austriacă a fost atacată de bande ungureşti 
pl! tctitorul Stiriet, la sudvest de Friedberg. Banda 
a fost rltspinsă. 

lepri' 

Degradarea lui Ilie Moscovici. 
,Mollitorul Oficial. publică decretul prin care 

ridică. gradul ~i se şterge tiin controaJele ar
. sublocoteJlelitul de re'ltTvă Ilie Moscovici. 
condamnat prin selltihţa No. 1 din 1920) a 
i ~IaTţiale a corpului II armată, la 5 ani 

silnică, pentru fClptul de crimă contra sigu-
Sta!ului,cu aplicaţiunea art. 53 combillatcu 

61~ titlul II adiţional din codul justiţiei miii-
pe ziua de 9 Deccmvrie 19:.l0, data respin
recursului, 

• 
Viena. - Guvernul aUi'lriac anunţă. cu privire 

la ştirea agenţiei'Cordpondenzbureau din Budilp,,'!;ta, 
Cf:re a '"comunicat că trupe austriace ar fi întrat in 
Sauerbrunn, unde ar fi avut loc ciocniri cu bande 
pe care le- au respins, următoarele: La 28 Ot-tom
wie ora 4 după amiaz (' p"trulll austriacli. a fost 
atacatll la Vl'st de Sauerbrunn pe teritorul austriac, 

-de vr~-o 120 unguri înarmaţi, care au fost res-
. pillşi fărĂ. perderi. Nu s'a tras asupra trenului, cum 
anuntl1 corec;p.ondenzbirou, care tinde să arunce 
vina ungurilor aSlIpra austriacilor. 

, Conflietul sârlHHllbauez. 
Atena. După infonnaţiunile primite din 

• Coriţa, ~alballelii cor:tinuă ~ă concentreze în mod 

lltim;,..--_________________ _ 

pr~ 

I ca: 

Decb,ruţtlle d-Iul 'Vlrthla )'euniu.. activ trupe la graniţa SNbiei. Deta~amente alba-
nea, partidului centl'ist. ' neze coma'ldate de ofiţeri bulgari sunt trimise in 

K. l h
A ţ' H ţ" 1 regiunea Prizrend, unde se llă.sesc numeroase forţe 

arsru e. - l1geH la - ava<;; anun tI>: n â b . C' "1 'î d'f ' I (a:' (ursul ',. 'd l' .. I!' r eSli. locmn e contInuă Il lente puncte a e 
W r~~!llUI~lI rart} l~ UI dce!llflst care a t~ut oc fronti~rei. Mai multe defileuri au fost Ocup;l.te de 

ilIan a~r ,a ec .arat c '" aSulna~ea pop?ru ~1 Rfer- sllrbi. care urmăresc pe aceasta cale ÎRcercuirea 
ea ImpreslUnea c... 1 eZla supenoar .. a ost \ tir alba eze 

tratată ea un obiect de trafic. Wirth s'a pronunţat rupe o n. • 

~:~tra ~hotărâ.rei ~ela Genev~, calificând drept Belgrad. _ Tru'pele noastre au ocupat pe 
luarea centrulUI de producţlUQC germani, frontul Albaniei linia de demarcaţiune. Pierderile 

,~ (Prin fir special;) noastre suIM reduse. 

j 
V(wşouia. - Con:iiliuJ dl'\ ministri au hotlrât 

i Infiintarea unei comisillni speciale cu privire la 
[lupta intreprinsă conlra specutei ,i scumpetei. 
I Aceasta comi~iuile va controla preturile m~r-
1 turiior şi ,ţ~tigurilor jrltrcprinderiior. Lupta impo-

1 
tnva speculei se va face pe cale administrati.Ii şi 
~p~culalltii \'or fi supu~i la represi un i. 

I 

I Coueentrăl'i de trupe impotriva 
sinfcinilor, 

Dublin. - • Sunday Times c scrie că. trupde 
engleze sunt concentrate în 'centrele mari spre a 
se relua campania ~nergicll contra. siufeinilor tn 
caz când ar e~ua c!:Jl!ferinţJ. allglo-irlan'deză. din 
Londra. 

Ştiri mineinoase. 
Bl,eureşti. - (Comunica:.) - Direcţia presei 

şi a propagalldei comunică: Ziarul ,Golos rosii
din Praga publică o illformaţiune din Wga relativ 
la executarea ia Chi~i!lau a deputaţilor ţărâ,n işti 
basarabeni Rudno, Prahnitzki, Branov, Pantzer, Ka
tarov, Comacenco, GrinfeJd, Litvinov. 

Ştirea e În întregime minciuoas8., -că.ei nO nu
mai că în Başarabia IlU mai au loc execuţluni ca
pitale, dar 'nu există cel puţin deputaţi basarabeni 
cu aceste nume. 

Deputaţii basarabeni sunt de altfel liberi şi 
nici unul dintre ei IlU face obiectul vre unei in~ 
strucţiuni sau anchete judecătore~li. 

• 
Red. responsabil: Laurenţiu Luca. 
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CINEMATOG RAFE. 
Copilul îngheţat poezia baronului Iosif. Eotvo~ 

111 film în "Apollo" în 1, 2, 3 NoemvrJe. NOI 
cei ce am umblat oarecând în ~coli e maghiare 
ounoaştem duioasa ~i dureroasa. poezie a. unuia 
dim.re cf'i mai nobili poeţi.Oopilul rămas singur, 
tări sprijin pe lume ne mai putând suporta su: 
ferinţele durerile pământe~t,i în naivitatea lm 
sufletească, se duce si!. se roage la mormântul 
mamei sale, doar va afla ceva scut ~i scăpare. A 
aflat . .. adoarme pe mormânt şi visând de o 
lume fericiti ..• îngheaţă. şi nu mai are dureri, 
ou ma.i ştie ce e suferinţR.. _Prelucrarpa ppotru 
filme splendidă pătruozând orice !>uflet curat, 
care simte pentru cei orfaoi ,i I'ăomani pb lume. 

• 
Inima de copil, dramă în 4 acte în )'IUrania" 

tn 1, 2, 3 Noemvrie. Scriito·rul englez a scris un 
admirabil roman pentru copii cu titlul de sus j 
ac€'sta s'a reprodus in filmul ac€'sta, Un deputat 
parlamentar are doi copiL Unul ne~tallic şi UIlul 
blâud, Uellt blând este de regulă victima nestăş
niciilor celui mai mar€'. Tată. 1 sAu il ţine strict. 
iar mumă-sa îl desmerdă într'una, Urmare, cA 
cel mai mare nu Se' astămpără şi ducE' III pri
mejdii din ce în ce mai mari pe frate-si'lu mai 
mic, până În tine o pă.ţeşte şLel rănindu-se cu 
prilejul unei expediţii noi de moarte. Acum se 
împacă cu soartea vâzţmd că. stricteţa tatălui său 
IL fost la loc, care cu toate aoeste il iubea. 

Teatrul APOLLO. "./A Teatrul URANIA . 
•••••••••••••••••••••••• 

In 1, 2, 3 Noemvrie 

Marţi, Miercuri, J~i 

Poe:lia baronului Iosif 
EotvQs. 

Orfan41 Îngheţat 
Poezie în 4 acte. 

•••••••••••••••••••••••• 
In 1, 2, 3 Noemvrie 

Marţi, Miercuri, Joi, 

Romanul lui Montgomery 
pentru copii. 

- Inima de copil. 
Compusă penirn film de Roman pentru copii în 

Eduard Sas. ~ 4: acte de Iosif Pakots. 

FRAŢII NEUMAN 
, 

. Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină -- ARAD 

G4ZETA A~AnULtTI 

I ~o~~;~~~~~~Z~ă~O!:~~~! ~~ ~!!!~i!~~}I~~~i ~~f!~i:~~ 
tăiat lemne en motol.", •• ing-uri, ,~i de uos 
m B !ii 1 n i de tăi 8 t n u t r e t, 
m~r.i. de Dlacinat, curele de tran~- FRAŢ II B U RZA A RAD 
muuune, ciocane de moara, ,,) 
compoziţie, 8 f o a.' al ~i table de" Bul. Regele Ferdinand 1. (fost Boros Beni-t) 

- -
Agenţia de publieaţii .Az Est. 'l'îlrglll·Mure~. 

Livrăm' 

Yn~ga~r~ rP.~i' p\~!§ 
sau neagră, în Ilmbaluj de 20 

111berl.;Biirger 
t"abricl\ de cllemicalll TârguI-Mure". -

--D.pal'tement constătărol' din un alltre, pranzi, 
tor, dormitor ~i culină. aranjată cu toate t6- ! 

moJităţile să- capă.tă cu preţi moderat, ls 

Iuliu CzÎrkal Arad,1 
Bul. Regele Ferdinand 1. 7. (Soros Beni'!1 
Telefon 584. Telefon 581. 

c -~oo~~o~o~~~ -Cooperativa de CJonsum ~i Valo. 
rificar'e a Beuniunei AgricQ]t 

din Judeţul A. rad. ·1 

Coloniale ferărie rechizite economice ~i sămânţe. 44:: 

L ~ .. S· te Fraţii Szirnanyi eval ŞI zlge 1 Tăiamlemnele,c~l. firez~.ll. ş~_trans-
portăm la. domlclliu mal leftm. • 

.tJCll~ . 407 

~e ~<f 
lBai 'a"'\''' ..,... AC'& tr .. ,1 Co. 

Vlll-a-vb (le Intrarea la Teatru 
Recumandă magazinul bine şi a.bundant sortat cu 

ghete bărbăte~ti, femeieşti ~~ Copii 
Preţuriiefti ne. 

___ .1 

Agenţia de publicaţii cAz Est> Târgul-Mureş. 

Vine iarnă! • 

Cele mai fIne esenţt, 
de rom ~i licbiornri, indispensabile în menaj. RecolDl:
dăm indeosebi esenţa noastră dQ rom incomparabil deb 

Berg=~~~I~~;ţ~~;;:;~;)~ I , 111 b e r t B ii r ger: 
Mare magazine de manifacturea i fahrică de chimlcalil, Târgul-JIlor~ 

========================1 n_ 
Expozitura "Hangya" ~C~~I A )Ed~jr(~~ I -

in- Palatul ReunÎunei Agricole arD "renYI 
Daeă "m .. ::: ,au bub'ţ, p, pi'la 'u:;.:-::: si,. fi i 
Scaboformat,"dr. Flesch 

Mare depozit În 
totfelul de maşini agrico!e 

'şi ferărie. 

vindecă sigur, n'are miros ~i nu murdăre~te hainele. Un 
borcall mic 8 lei, un borc.m roartl 12 lei, _borcan pentru 
o familie 20 loi, Prav .Scabofol'm. la alifie 4 lei. De vân
zare în toate farmaciile. Depozit principal şi pentru 
revrtnzători, la far- Emerl"c Ka"ln (fost) Arad 
macia .Jngeruh ului , (Ring) , 
în celţul dela Calea Banatului ;:<i piaţll Avram Iancu. -

primeste sprepub-, 
licareanunţurllef

tine. 

• . - PE! - «DE . • aooooaooooocaooooaoocaoooooaaooOODOOQ 
~. A.pUaI8to.08iat,nceeldeetm,Oaatmnoniăf~d8miaodrenrDa~~e,~. a '" i O: , ,_ , 8 Soetetate .. A non t m .. pentru Ind n8trt .. I,emnuln l 

Î haiae bărbăte,ti ,i pentru eopll ~ 8
0 

"S_ LA,VO'N IA""". F A BDeRpol.CiteA.. DE. F. O U AN I ERI 0.;,.,: 
, Clas~ separati. de măs1lrat, . . ... 
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