
1 Leu exemplarul. 

,Anul 1. - No. 116 

1 
I .. 

lf~ 
Venzurat: V. DârleB 

Mercuri, 23 Noemvrie 1921 

G· 

J ZIAR (JOTIVIAN NATIONA.L INDEP.ENDENT. 
~ ledaeţia ,i administraţia: Bul. Regina Darla 21. - Abonamentul pe 1 an L. 200, pe II" de aR L. 100, pe • luni L. 80 

lI: ...... ___ ... IIIIIiIiIllllllilIlll!l. .... _____ ........ lIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllilll .... 1IIIiIiii 
1, 

Ruptura. regionalist naţional român, pentru ca 
graţie desagregtl.l'ei complecte a acesteia 
sa. poată să-şi şi sporească propriile lui 

După lungi şi Indelungate tr;atative, puteri. 
lupti. începuturi de speranţe şi umbre de Combinaţiuni politice bazate pe nişt~ 
iluziuni, după emoţii puternice urmate de idei a.tâta de puţin sincere şi atâta de 
decepţiuni amare, tratativele dintre par-
tidul liberal şi partidul reoionalist transil- puţin generoase nu puteau să ducă la 

b' nici un rezultat. 
'iWIean, s'au terminat, astfel cum era 
de aşteptat să se termine, cu o adevărată La faptul acesta se .mai adaugă Incă 
~anică şi cu un adevarat dezastru. o mare greşală savârşită în ultimul timp 

Interesele, preocupările şi g<indurile de către organizaţia transilvăneană şi 
telor două tabere politice, erau atAta de anume aceea de a. nu fi avut o atitudine 
opuse, în cât s'a. putut vedea din primul hotărâtă şi destul de patrioti<ta, în contra 
lloment că tratativele nu aveau să dea deciziei barourilor ardelene de a nu se 
nici un rezultat. supune legei pentru organizarea funcţio-

In consecinţă, cele două partide po~ narei corpului de avocaţi. 
litice ce nu aveau comun de cât dorinţa Partidul liberal a înţeles, în ultimul 
le a pune mAna pe putere, au făcut un momeţlt, că o colaborare făcută în _ ase
!et de încăpăţânare calificată~ atuncea menea momente şi tn faţa unei ase
~ând au stitl'uit In nişte tratative duse cu menea decizi uni, echivala cu o aprobare 
planul unei trageri pe sfoară reciproce. a atitudinei separatiste lua.te de catre 

Animozităţile ambelor partide, In contra I ba~ou.l'ile ardelene şi, se .inţelege,. lu ~ce
guvernului nu au putut în nici un mo- laşl tImp, o aprobare, taCltă a acţlUneI de 
Illent să întreacă pe acelea pe care cele călcare a legei votate de către parIa
doua organizaţiuni politice le aveau, una, ment. 
faţă de ceealaltit. Ruperea aceasta a unor tratative ce 

Colaborărei ce fusese proectată, se s'au înfăţişat dela Inceput ca lipsite de 
opune au o mulţime de piedeci de neân- moralitatea politică necesară, au avut 

. frânt; obstacole serioase se ridica.u In I darul sa inlăture atmosfera de apasare ce 
contra. acestui proect de colaborare ce ~ chinuia de atâta vreme lumea noastră po-
3Vea marele neajuns de a nu fi placat din ;l litică. 

ti convingerea profundă că totul trebueşte 1 l"'t . b .. fi e h'ar 
r'~" t . ţ' .. n a. urarea uneI o sesu, e aCI "",u numaI pentru ară ŞI că lllmlCa nu . . . , 
trebueşte făcut pentru partide. ! P?htlCă, Inseamna °l.boperăţ ~ed . pUJ.lficar~ 

ŞI de reânapoere alertă el e aCylUne ŞI 
Partidul liberal nu stima In deajuns gândire 

organizaţia transilvăneana şi nici nu era .• 
1~: stimat 1u deajuns de aceasta de pe urmă. Dm .p;.tnctul aces~a de v~dere ruye-

Ori, o colaborare între indivizi, ca şi intre I 1'.ea defi~ltlvă.a tratat;velo.1' dmtre. partIdul 
eolectivităţi, între cari nu există un res- lIberal. ŞI pal:tHlul. reglOoahst transIlvănean 

'r2 iJect şi o stimă reciprocă, devine cu atat este bm~v.ellltă ŞI de natură să împace 
'ie mai monstruoasă cu cât se fac mai multe toate spll'ltele. 

sforţ.ari pentru re~lizarea ei. Acuma ştim foarte bine aceea ce are 
li:: Incă dela Inceput partidul naţio!!al 1'0- să urmeze: atacuri liberale, In contra 
:~: mAll a cerut ca o condiţie esenţiala a co- partidului naţional român şi, natural, 

laborărei desfiinţarea organizaţiunilor libe- atacuri. tot atât de vehemente dirijate 
~'~' rale din Ardeal, ceea ce echivala cu o de ardeleni tn contra organizaţiunei liberale. 
~1, cDmplectă decapitare a. organizaţiunei li- Aşteptăm să auzim cuvintele aspre 
:h: berale, in teritoriile desrobite. ce se vor pronunţa; aşteptăIll violenţele 
:t"r Partidul liberal nu putea să-şi isca- de limbaj ce este fatal ca sa se schimbe şi 

leasca singur sentinţa de moarte şi să-şi duelul de acuzaţiuni, fie ele chiar fară, 
t~ mărturisească inutilitatea persistenţei în nici o temelie, pe care adversarii de 
II Ardeal şi in Banat numai de dragul unei astăzi şi de totdeauna şi amicii de IerI, 
e; colaborări ce nu promitea, chiar Infăp- de abia câteva minute şi le . vor arunca 
)iv tuita., nimica bun in viitor. cu convingere şi cu prisosinţa, unii in 

La râ.ndul său partidul liberal nu a 1 contra celorlalţi. 
~. 1U'ffi&.rit altceva dela inceput, de cât ln- f 

globarea, In riLndurile sale, a partidului 

Un interviev al 
dlui Vaida. 

In urma ruperei tratativelor dintre partidul li
beral ~i partidul naţional româo, Se simţea nevoia, 
in afară de comunicatul oficial indispensabil~ s& se 
facă. ~i anumite declaraţii organelor de presi şi "si 
se acorde şi un intervitlv din partea unui perso
oagiu de oare care autoritate. 

Sarcina aceasta delicată a revenit, de râadlll 
acesta - afară de cazul dacă nu şi-a luat-o slngur
dlui Vaida Voevod. 

Se ştie Însă că dsa nu are, ca să spunem 
astfel, noroc în intervievuri la dsale, presărate mai 
intotdeauna cu reflexii şi formule de un adânc 
separatism ,i pentru fnţelegetea şi interpretarea 
că. ora, este în urmă nevoe de multe şi complicate 
comentarii. 

De rândul acesta, d. Vaida Voevod, tntr'ull 
interviev acordat unui ziar din capitali\, expune 
modul' cum s'au rupt tratativele cu liberalii şi con
chide că ruptura e!.te ireparabilă,. în proporţ.ia în
semnătă.ţei ouvântuJui acesta în politică., ceea ce 
inseamnă că în mintea bărbatului transilvănean, în , 
tratativele ce se urmează.) în ori ce chestie politică. 
nu este Ilevoe de seriozitate, nu este nevoe de 
constanţă. ,i că. totul depinde de oameni. de mo
ment şi de împrejurări. 

In afară. de această savuroasă concepţie poli
tică ce aduce cu atâta satisfacţie în discuţie 
chestiunea de loialitate, fn raporturile şi în tratati
vele dintre partide, d. Valda Voevod, şi-a exprimat 
convingerea că. între ruperea tratativelor nu au 
fost pricinuitl de regiollalismul partidului naţional 
român . 

După concepţia omului politic ardelean, . par
tidul liberal nu putea să. rupă tratativele pe ches
tie de regionalism, Întru di.t libera1ii au admis, în 
principiu, regionalizmul atuucea câ.nd au angajat 
tratative cu partidele politice din toate teritoriile 
aJipite, 

D. Vaida crede ci, e momentul să spue, în 
auzul tutulor, că, în adevăr, partidul eaţional ro
mân este regiollalist şi partizan al ideei de auto-
nomie, Înlru cât numai astfel trebue să 
fie şi numai astfel poate să. gândească un 
partid politic din teritoriile aJipite atuncea când 
este condus de largi principii democratice. 

D. Vaida, spune în intervievul dsale, că par
tidul naţional român este regionalist şi autonomist 
pentru eil. el vrea descentralizarea şi posibilitatea., 
deci, de a Se administra. singur ,i de a ingriji in-
dependent. de propriU" sale nevoi.' . 

Ne pare bine că opinia sinceră a fost, în fine, 
destăinuită şi credem că. nu va mai tâgădni 
nimenea adev!1.rul, atuncea când se va spune tn 
momente de tnsemnătate, că In mod public, d. 
Vaida s'a declarat partizanul ideei regionaliste, 
partizanul autonomiei şi prin urmare, al ideei de 
separatism. 

Noi prevedem însă. altceva şi anume repetarea 
unui fenomen cu care suntem de mult timp 
obişnuiţi. 

Ne aşteptăm, anume, ' şi de rândul acesta să 
vedem i~tâmplându-se aceea ce s'a Întâmolat iu 
totdeauna c!Îlld d. Vaida Voevod în momente de 
sures citr..re politică a voit să pue în circulaţie for
mule şi si dea. autoritate unor axiome în mod 
regretabil, dureroase, pentru ideea de patriotism. 
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D. Vaida a vorbit; deci, organele de presă, 
mai mult sau mai puţin oficiale] vor începe ~ă. 
explice că. fostul prim ministru nu a vrut să spue 
astfel· că a fo~t o greşală de exprimare IjIi lim
bagiu~ cii. intervievul nu a fost redat precis şi că 
s'a făcut, incontestabil, probă de reavoinţă şi de 
duplicitate. 

Ziarele vor adăuga că, di n contrl, d. Vaida 

a înţeles să formuleze o idee profund ?e patrio
tică. si că nici odatA d-sa nu a fost mal blajin şi 
mai tline intentionat. 

Osteneala 'aceasta va fi însă pierdută l.adarnic 
peJltru că mecanismul cuvintelor periculoase şi 
an!Înationale aruncate in oirculaţie, pentru ca în 
urmă Sii. fit: desmiuţite este, de mult:\ vreme, în 
deajuns de bine cunoscut. 
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Inaugurarea dispensarufui 
ambulatorului Casei cercuale 

de medicamente 
din Arad. 

• 
ŞI 

Duminecă dimineaţa 'l avut loc in edificiul I 
Casei Cercuale pentru asigurările sociale din Arad, I 
inaugurarea festivă a. dis~ellsarului ,. de ~e~icaa· I 
mente şi ambulator avand Inalta op~ra s?~I~la 
da ajutor şi îngrijire muncitorullli ŞI falDlhel lui, 
îmbolnă.vit i , fie din cauza accidentelor sau a me· 
seriei. 

Intimpinarea dlui ministru Trancu la~i. 

In vederea acestei inaugurAri au sosit la 
Arad. Sâmbătă, cu acceleratul de Bucureşti, dnii 
ministru Trallcu laşi, Barbu Voillescu, secretar 
~eneral, dr. Presdeanu directorul serviciului me
dical, col. Cernatescu inspector central şi Stanescu 
~~ de serviciu. 

D. ministru a fost întâmpinat în gară de 
prefectul oraşului şi juJeţului d, Ra,du Pa[~cu, pri
marul orasului dr. Robu, Căllrl\şlanu, mspector 
general al' muncii di~ Cluj, dr. Bele~,. ~ubp.refec:ul 
judeţului, Ovidiu Grlta, pr.efectul poliţIeI, Ilte Rau. 
şeful siguranţei, Popescu, IIlspe~,tor cen~ral, .. Mlcle~ 
scu inspector regional al munCll, funcţlOnam CaseI 
Cercuale şi reprezentanţii muncitorilor din Arad 
D. inspector Popescu a spus dlui. mil~istru. l~Q ~un 
venit în numele celor ce au vel1Jt sa-l wtlmp1l1e , 
şi al intregei muncitorimi din Ar:ld, . 

D. ministru a răspuns la salutul ce I s'au 
adresat spunând câ vine la Arad totdeauna cu cea 
mal mare drago· te. 

D. ministru Tr'lncu 11şi Între muncitori. 

După masă la orele 5, d. ministru Trancu 
Iaşi a vizitat pe muncitorii adunaţi În sala mare a 

Căminului muncitoresc, 
Muncitorul Dionisie Makkay l-a salutat, cu 

aceasta ocazie, pe d. ministru în numele muncito
rimei şi l·a asigurat de toată. încrederea acesteIa. 

D. ministru a vorbit apoi mai bine de o 
jumătate oră muncitorilor expunând principiile de 
care este condus in soluţionarea problemelor mun· 
citorE'şti şi aceea ce a făcut pentru indreptarea 
soartei muncitorilor. 

Cuvintele dlui ministru au fost ascultate ch 
. mult interes de mUl1citorime aducând la sfârşitul 
discursului vii urări dlui ministru. 

Duminecă dimineata la orele 9 şi jumătate 
d. ministru a primit la Casa Cercuală, în biroul 
direcţiunei acesteia, delegaţiile muncitorilor, cari 
au prezentat dlui mi11istru un memoriu, arii tlind 
doleanţele lor. D. ministru s'a întreţinut timp în
delungat cu muncitorii. 

D. ministru a primit apoi pe medicii Casei 
cercuale. 

Inaugurarea. 

La orele 11 d. ministru Trancu Iaşi trece în 
sll!a mare a Casei cercuale împodobitil. cu ver
deaţă, pentru a azista la actul sfinţirti dispensa
rului de medicamente şi ambulator. 

In ambele părţi ale vastei săli ce servise 
până de curând pentru serate dansante, au fost 
construite cabine, vopsite cu alb, pentru consulta
.ţiuni medicale ~i dispensarul de medicamen.te. 

ln fruntea sălii, pe perete sunt tablOUrile Ml\1. 
LL. Regele şi Regina ~i al A. S. R, pri,n<:ipele 
moştenitor Carol; iar de partea apartameutUlul de 
medicamente portretul dlui ministru 'l'rancu Iaşi 

In sală erau adunaţi reprezentanţii tuturor 
autoritătilor, armatei ai micilor şi marilor industrii, 
ai instit~telor de învăţământ, ai muncitorilor şi 
num!1rosi aîţi învitaţi. 

C~rând după întrarea dlui ministru în sală 
soseşte IjIi P. S. Sa d. episcop 1. Papp. 

----""'_.~-

4ctuL relig:ios a! sfinJirei Îl oficiază Prea On. 
d Teud~)rB()(if;, directorul seminHului îmb, Acat 
Inotoau,-D: B'otiş încheie serviciul religios prin 
o cuvf\ntare arâtânu însemnătatea şi menirea a
ces:ei instituţii umanitue. 

D. Iosif Lorant, directorul Casei cercuale 
salutii. pe d ministru Trallcu Iaşi ca pe prietenul 
bun, protectorul şi ingrijitorul sincer al instituţiu
nilor mUlIcitortşti şi arătând problemele mari de 
ocrotire sociHIă, cari reclamă o re7.0lvire spre În
tărirea naţiunei. accentuiază progresul mare ce s'a 
făcut şi până acum, sub reKimul românesc in com
paraţie cu fostul regim care arătase o nepăs~re 
fată de ocrotirea muncitorilor. 

1 D dr. Corn ea, primmedicul Casei cercuale 
salută pe d. ministru în numele medicilor Casei 
cero:uale şi arată cu date statistice Îusemnătatea 
operei sociale indeplinită de Casa cercuală din 
Arad şi activitatea din ce îa ce mal largă a 
acesteIa. 

După aceste date statistice în 1913, cu un 
an inaiale de război, Casa cereuală din Arad a 
îngfljit 1814 bolnavi, In 1919 au fost îngrijiţi 
764 bolnavi Iloi şi s'au dat 9153 consult.aţiuni la 
bednavi vechi 

In 1920 au fost îngrijiţi 894 bolnavi noi şÎ 
s'au dat 17.7bO consultaţi uni bolnavilor vechi: 
cea mai mare parte muncilori asi~uraţi la Casa 
cercuală, iar restul din populaţia săracă a oraşului. 

Dela 1 Mai 19:21 pâilă azi, cei 55 med ici ai 
Casei c, rcua'fe au vizitat 582 bolnavi vechi şi 
15.728 bO:II:lvi [Joi, dintre cari 4086 la domiciliul 
lor dtwdu-li-sc 12022 cOIIsultaţiulli, iar 11602 au 
fest vizitaţi în ambuJatorul Casei şi cabinetul de 
cunsultaţie al medicilor, dându-li·se 46472 con
sultaţiuni. Medicii Casei ce~cuale au mai asistat 
la 196 naşteri, 592 bolnavi au fost trimişi în spi
tale, iar 30 la băi şi sa.latorii 

Din numArnl total de 16310 boinavi au 
murit 62, adecă un procent de trei la mie. S'au 
în!'ăntttoşit 14985 adecă un procent de 919 
la mie, remă[jând in continuare de tratament 
1270 . 

In ce priveşte activitatea financiară a Casei 
statistica din ultimii zece ani aratA că. dfla 1911 
până la 1920 s'au încasat din diverse cotizaţiuni 
suma de lei 5.375,500. din acestia 3264.977 lei 
si 27 bani s'au incasat d t'la 1 (l Octomvrie 1919 
până la 31 Decemvrie 1920 adecă în 14 luni de 
administraţie românească. 

S'au plătit ajutoare de boale, naştere şi 
Iăptat la 18.114 membri în suma. de 1.661.891 lei 
şi 40 dintre cari 939 299 lei în cele 14 luni de 
administraţie românească. 

S'au cheltuit cu ajutoarele medicale din cari 
s'au împărtăşit membrii Casei, 1.871.014 lei şi .);) 
bani, dintre cari 1.033.663 lei şi 95 bani după 10 
Octomvrie 1919. 

S'au plătit rente la 1056 accidentati în suma 
de lei 260.029 şi bani 40, dintre cari 109.554 lei 
47 bani de la 10 Octomvrie 1919. 

Opera socială a Casei centrală s'a întins ~i 
asupra combaterei tuberculozei ce croeşte brazde 
adânci mai cu seamă în clasa muncitoare. Casa 
cercuală a susţinut şi subvenţionat în acest scop 
Reuniunea ArAdană pentru combaterea tubercui 
lozei care s'a transformat în FilialA a Soeietăţii 
pentru profilaxia tuberculozei din Bucureşti, şi tot 
astfel Casa cercuală a subvenţionat şi societatea 

• arădană pentru protecţia mamelor transformată 
în filiala societăţii ,.Principele Mircea" pentru 
protecţia copiilor din România. 

D. dr. Co~nea .. Ia sfârşitul exp~nerilor sale 
mulţumeşte dlul mllllstru, mspectoruiui general al 
Ardealului, Direcţiunei Casei centrale din Bucures: 
şi tuturor cari au ajutat Cli.'a cercuală ~i au făc~'i ;l 

posibilă astfel Înfiinţarea ambulatorului şi a di~per,. :JOa 
sarului de medicamente. ;11 

d' l' .;ldt D. dr. Presbeanu lrectofll serVIciului medic.; 
din ministerul muncii, arată activitatf>a Casei cer. ~lt 

~iul euale din Arad pentru Înfiinţarea dispensaruiui d. , .lor, 
medicamente şi a ambulatorului • 

Il mai salută încă. pe d. minIstru Frideri, 
Koromzay directorul societaţii de cale ferată Arad_ .:an 
Cenădane, în numele asociaţiei marei industrii, Xe. :,gl 
guş. tipograf. In numele muncitorilor şi LudovÎ: 3ă 
Bol~ar, secretarul camerii comerciale şi indu. 
strial~ din Arad, în numele acestei tnsei. 

:rlD 
tuţii. 

Cuvântarea dlui ministru Trancu Iasi. , 
D. ministru Trancu laşi spune că acuma Se 

împlinesc trei ani dela unirea Transilvaniei cu pa. " P, 
tria mamă. şi a ţinut ca aceasta aniversare r.are ;1111 

trebue slrbătoritii. numai In bucurie şi fericite, să :;irr 
nu treacă. fara ca sii. nu fie marcată prin eera ~rC\ 
demn. In 

Acea~tă anÎver!lare de trei ani. a spus, d. mi. 
nis\u, am vrut să o rr.ard'im prin inaugurarea de Iilm 
ieri a dispen"arului dela Deva, azi a dispensaru!ui ~ l 
din Arad şi mâine a dispensarului de tuberculof ~r 
din Timişoara, manifestâ.nl drago,>tea de frate il 
îllţele~ul nostru. ; Pa 

Acum şea~e IUlli când dna Xenopol mi-a dat j,a 
biblioteca Xenopol, am oferi t· o aceasta oraşuk ,/ 
Arad, voind să fac din acest oraş un bastion a: j( 

culturei româneşti, un fort al activitătei şi gâ~dire; in 
român> ş!i. 

Azi se inaugurează 
dintâi serveşte înălţarea 

a doua înălţarea fiziLă. 

o altă instituţiune. Cea 
culturală şi morală, iar cea ~al 

.d 
Azistăm azi la clipe de înăJtare, de care 

ne vom putea da seama numai gândindu·ne 
ce am avut acum un an şi ce avem astăzi. 

La baza fiecAr!'i opere sociale este credjn~. :al 

Nici o acţ1Une mare nu se poate face fără Cre- :0 
dinţâ. Acei ce pornesc la o luptă mare, trebue la :tt 
aibă to adâncul sufletului lor credinţa, Gind :ct 
am primit gre aua sarcllla a organirărei mun· •• 
cei am avut în sufletnl meu un sprijin: "1 

credillţa. ".1 

A doua la baza un fI opere sociale este dra· .'el 
gnstea. Aceasta trebue să fÎe la baza rapoTtur~lor .. :~ 
Intre oameni Omul în contact cu alt om trebue să :ijl 

;i! 

d ... pue o dragoste. ": 
Aci in această sali'L trebue să fie credinţă Ş .,. 

dragoste. l\ ci est", templul su ferinţei şi cel .~ c 
ce vine să s Închine trebue să afle mâng~im ;'a 

D. ministru mulţumeşte. industriaşilor patrom :e 
şi tuturor, cari au ţinut să aziste la aceasta ':1 
inaugurare şi au contriJuit la a~igurar6a sociaJ~ a ~ 
m un ci tor imei, 

D. milJistru adresează apoi cuvinte muncitori· ~I 
mei, indem[1ând-o ca să aibă in vedere in rid:· 
carea pretenţiunilor lor faţă. de patroni, că de 
progresarea industriei alÎlrnă şi binele munci, 
torilor. 

In rAzboiul economic, ce a urmat dupa. răz· , 
boiul armat, se vor putea susţinea numai acele ti;1 

state cari vor putea lucra produ"ele lor industriale 
mai ieftin df>câc adversarii lor. Cu prăbuşirea in· :[1 
dustriei se va prăbuşi şi clasa muncitoreasca,l' 

De aceea toţi factorii de productie trebue:', 
să s~ înţeleagă, ca să reuşim în lupta eco', 
Dornică, 

D. minis ru ape!pază la muncitori să se eul· oi 
tive. citind cât mai mult. Vreau - spune d. :( 
ministru - muncitori sănătoşi la trup ŞI la 
minte, 

Avertizeazll pe mun'citori a se pă?-Î de ace . 
sfAtuitori, cari caută a folosi muncitorimea nu ma: '1: 
pentru îuălţarea lor proprie, realizând aceasra, si :1; 
devină apoi terorizalorÎi muncitori mei. ,::1; 

D. ministru Îllcheie discursul său spull~nd: ;[1 

SA nu se uite nici ouată că la bala acestei insl:- " 
tuţii este sângele celor 800 mii de ostaşi morti i ti 
îndeplinindu-ne datoria cu energie ~i spirit de sa· 
cnficiu, vom fi numai la Înălţimea suferinţelor !1 

acelora. ·li 

După aceasta i s'a oferit azistenţei de C.asl .] 

cercuala o gustare, la masa aşezatii. în mijlocul ~ahJ :,1 - , 

GbAorgbA~RAI·Der ::~:zi;e~~I)altoane blnse neO'liWeSicostunle Str .. EminescuJr,t ~ U U" tru dame " 6 b ' EdlfICul Cafenea.U .1 ________ ,_-=;:;;..-_______________ Clasă separată de măsurat •••••••••• Telefon 530. Cornul Vâ-uătorulni. ~ 

• 

.......... 
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Banchetul. 
2 şi jumătate Casa Cercuală a dat 
la re~laorantul "Crucea Albă- în 

dlui ministru Trancu Iaşi şi la care au 
parte Prea S. Sa d. episcop Papp, prefectul d, 

. Pali cu, subprefectul dr. E. Beleş, primarul 
. dr. 1. Robu, prefectul poliţiei O. Gritta, 

, I siguranţei d. l. Rău; reprezentantii ai industria 
· muncitorilor etc. - la vre-o 150 persoane. 
Primul toast a fost ţinut de d. ministru 

· Iaşi, care a inchinat pentru M. M. L. L. 
I~ele şi l{egi na. 
"p S. Sa d. episcop 1 Papp ridică paharul in 

a dlui ministru Trancu Iaşi. 

D. Robu, primarul oraşului spune că d, ministru 
· u laşi, de câte ori viile la Arad, dovedeşte 

hptc dragostea faţă de acest oraş. Inchină în 
Matea dnului ministru. 
~!ai toa:stează închinând pentru d, ministru d, 

· popescu, inspector central al muncii, ară!ând 
şi drago!-.tea dlui ministru pentru mUllci
Emeric Gruber vorbeşte în numele Casei 

e, Vasilie Iv an în numele muncitorilor ~i 1. 
!riu tn numele asociaţiei industriei mici. 

D. ministru Trancu hşi mulţumeşte pentru 
... <c.II'03. a ,', Bile de dra~oste ce s'au facut la adresa 

ladeamrlă pe toţi la Implinirea datoriei pentru 
patriei, 

Seria toastelor o încheia Prea S. Sa d. episcop 
?app, exprimând bucuria că vede la această 
, pe toti reprezentanţii cetăţaniior, fără deose
de naţionalitate, confesiune sau clasă socială 

:orind ca aceeaş lnţelegere să fie între cetăteni 
:a viaţa reală. . 

'[:;sa sta ridicat la orele 4 şi jumătate. 
D. ministru Trancu laşi a vizitat după aceasta 

Cultural unde !It petrecut până. către orele 
când a plecat cu trenul la Timişoara. 

iumătate milion pentru combaterea tuberculozei. 
D Ministru Grigore Trancu Iaşi mulţumeşte 

, ilur a:sigurâ,ţii la Casa Cercualil. Arad pre- [' 
şi tuturor per~oanelor cari au luat parte la 
llItatea inaugurarei Dispensarului de medica- I 
şi Ambu1atoru1ui Casei şi ca o dovadă lllai 

: pentru !iolicitudillea Ce O are pentru durerile I 

'Clleriuţele munci torilor, a acordat un credit de 
,000 de lei pentru a se începe lucrările întiin· 

.: unui in:;tirut pelltru tratO\mentul şi combaterea 
• culozei. ln~ărcillâlld Direcţiunea Casei Cer

şi servlciul medical al Casei cu aducerea la 
a acestei opere de cel mai mare interes 

le. d. ~l:lli~ttu ţiue sa dovedească încrederea 
rare o are că şi aceasta institutiune lJ'a fi 
· în terminul cel miii ~curt posibil Îrl folosinţa 

l! :/ei clase pentru al cărui bun trai a luptat şi 
e a contribui cu toatli. tăria sufletească. 

,,,Monumentul + 
Jui Avram Iancu". 

Comitetul executiv, pentru ridicarea unei sta· 
erou~ui naţional, Avr;:ID Iancu, publică urmii.-

/ 

e Locul cel mai demn pentru acest monument 
i' d pe cel mai mare român al Ardealului 

)~,ul ocupat IncA şi azi de statuia lui fii' atei 
It ul, născut în Ardeal, care a fost 'regele 
). ,ariei. 

Având în vedere că :statuia este expresia vă-
I· a sfidării simţemintelor româneşti, că ea im-
d. un caracter unguresc pe p{tmântul Ardealului 
h 'pururi românesc, menit să injosească statuia 

. Bucureşti a marelui Voevod Mihaiu. 
t: ,~\ând în vedere cl spre umilirea noastră. 
al j nd istoria, apleacă la picioarele regelui 
'1 ' , steligul ltloldovei lui Stefan cel Mare 

ielul sesizează consiliul oraşului Cluj singurul 
1. să dispună asupra unui monument află-
i:' o piaţă publică. ca sfidarea simtl'-mintelor 

eşti să înceteze odată pentru totde~una. 
d' Pentru acea;;ta se impune indepărtarea monu-
Of . lui din piat t U !lirei şi aşezarea lui într'un 

· sau alt loc potrivit unei statui ce reprezintă, 
~l . ex~elentă, urni linţa suferinţelor noastre din 
II, . ~l o sfruntată minciună istorică. 
-- . Comitetul roagă consiliul orăşenesc ca piede-
1"1 statuei să*1 pun~ la dispoziţia lui a înălţa pe 

., monument naţIOnal, pentru ca împodobit eu 
11 '. ,ce se va turna din bronzul capturat dela duş-
11, 'Şl pus la dispoziţia comitetului de Ministerul 
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de război. Acest monument va tnfăţişl pe craiul 
munţilor. Avram Tancu, şi este opera înfăptuit! 
dHl recunoştÎliţă Intregei româuimi unite arătată 
marelui lupul.tor al idealului naţional. 

Pilda înălţătoare şi vredniCI' de poporul ce 
ştie să.şi cinstească eroi ne*o dă nobila Frantă 
care a statornicit un monument patriotului ilustru 
Paul Deroulede. In ziua. de 18 OClomvrie a, c. s'a 
făcut desvelirea sub forma unei adevărate sărbă
toriri naţionale, la care au participat guvernul 
Francez şi delegaţiile ţărilor aliate şi când vorbi
rea de dl;svălire a fost rosti ră de insusi Mi 11 istrul 
de război al Franţei d, Barthou. ' 

E o datori~ sfântă fată de memoria lui Avram 
Iancu să urmăm exeplul nobilei Franţe. ,.. 

Comitetul va hotări publicarea concursului 
pentru modelul statuei~ imediat după. primirea avi· 
zului referitor dela consiliul oră~e[Jesc. 

Programul săptămânal al 
"Cursului liber de seara, Arad"~ 

},fiet·ctI,~·i - Limba francezi. 1 LHlure et 
traduction sur • Je suis ecolier.. Prof. dna Lucia 
Babescu 

Joi. - Limba românl1. (Cursul functionarilor) 
I. Viitorul verbului -a avea~ .• Toamnac.' Lectură. 
Conversare. Prof. dnji Ioachim Dabiciu, Traian M;)
ger. - Limba română. (Cursul funcţionarilor) II. 
Prof. d. Lazar Roşcllleţ 

Algebră. Operaţiuni cu numere aigebrice. Prof. 
d. Ion Dumitriu. 

Vit~eri. :- Limba română. ~(Curs public). Vii
torul verbulUI -a avea •. Lecturi. -Toamna •• Con
versare. Prof. d. Lazar Ro~culeţi. 

Limba frante~,ă. Conversation sur l'eclair. Prof. 
dna Lucia V. I3abescu. 

Limba franceză. - Grammaire. Phooetique. 
Prof. d. Jcan D::camp. 

Ruperea tratativelor dintre libe
rali şi partidul naţional român. 
. Partidul naţionul a dat următorul comu-

11ICat : 
.In baza hOlărârei luate de comitelul exe

cuti.v· al parti~lllui. naţio1lal, d. Iuliu Malliu, pre
f.edmtele. partl~ul UI a conti nu at tratativele cu par· 
tldul naţIOnal-libera'. partidul naţionalist-democrat 
partidul Unirei din Bucovina şi partidul ţărlnes~ 
basarabean pentru illjghebarea unei coaliţii care 
să ofere bazele formă rei unui guvern de ~olabo-
rare. 

Pe când Între partidul naţional şi partidul 
naţionalist-democrat dt şi Între partidul Unirei 
bucovinean şi partidul ţărănesc basarabean s'a 
statorit platforma acordului acest rezultat nu 
s'a putut obţine în tratativele cu partidul li
beral. 

PartIdul naţional nu a putut conveni să j ~e 
acorde partidului liberal, dincolo de munţi. o in
fluenţă politică. care ar fi trecut prea mult iimi~ 
t~le rea~e ~le legi1turilor pe cari partidul liberal 
ŞI le-a In'ţlat în Ardeal şi Banale. 

...,..... ............ -,..... .. "",. 

CINEMATOGRAFE. 
Capric!~le sorţii, dramă în 7 acte în Apollo in 

23. N~l'mvne, ~c?lo t~ lumea. nou.ă. în munţii, PE' 
plalUrtle AmericeI inca sunt ţ1ganl. Firea lor arta 
lor, sărăcia şi mândria lor i· a dus şi pe' ei să 
g-tlste şi ei viaţa intre celelalte milioane de emi
g-raţi. Situaţia s'a schimbat, dar nă.ravul lor nu. Au 
creat ei şi acolo acel romantism, special care azi 
nu mai are seamăn şi pereche la popoarele euro
pene şi americane. Naivitatea, optimismul şi dupl 
decepţia avută acea răsbunare sălbatică a tigR.llilor 
li rare ori se manifestă, ca şi în pilda aceasta. 
Pleacl cu nll,dejde, îşi dă. inima si sufletul în nă
dejdea lui, ca în sfârşi t să cază f~:1nt de desiluziile 
sale. O splendidă piesl plină de emoţii. 

Fiica de argint, scenă dramatică in 4 acte tn 
Urania in 23 Noemvrie, Este istoria unei feh'l plină 
de ideale şi visuri, cari arare ori se realizează. 
Momente duioase ne scot lacrimi ~i mai ales jocul 
splendid al artistului american FrancI!: Kennan. , 

INI?OR~IATIUNI .. . 
, 

Il' vd/ 

- La consflituirea ce a avut loc În 
ziua de 18 ale Junei curente, ]a prefec
tura judeţului, suh preşedenţia dnei ge
neral Dl'agalina, prezidenta centralei Socie
taţei ocrotirea vaduvelor de război şi in 
prezenţa dnei colonel lVlurgescu, inspec
toarea acestei societati, s'a constituit co
mitetul local al Societaţei OCl'otirea Vadu
velor de rlizboi din următoal'ele persoane: 
dna Radu Pancu pl'eşedinta, dna Ion 
Rohu vicepreşedinta. dnsle Hortense Pop, 
colonel Georgescu, Nasta şi Eugen Beleş 
membrii în comitet. Dna I\asta a fost de
legată a indepliui funcţiunea de casieră şi 
dna E. Beleş pe aceea de cenzoră. 

Secrctnl'a a societaţei a fost numita 
dşoara Elena Ionescu, institutoare din 
Arad . 

Din cauza grevei declarată Mar
ţea tl'ecu ta de lucrătorii tipografi ,dela 
toate ziarele din Arad, nici un ziar nu a 
putut sa mai aparrl până eri. 

In urma tratativelor ce au avut loc 
intre lucratori şi între patronii de ateliere 
ti pografice, a luat sfârşit prin aceea că 
s'a acol'dat lucriltol'iIor, de patroDi o anu
mită spori"e de· salariu. 

Cu acest prilej sa remarcat solicitu
dinea şi spiritul de cOllcilianţi1 cu care 
autoritaţile au intervenit pentru o cât mai 

I repede 1ncetal'e a grevei 1u condiţiuni 
I mulţumiroal'e.... şi pentl'U unii cât şi ~pentru 
ceilalţi. .; 

Conform aprobă.rei ministerului comuni
caţiilor pentru cl\Iăwria dt'la orice s{aţiune din 
România Mare la Ploeşti şi înapoi, fntre 25-29 

1 Noemvrie c. inclusiv a membrilor congresului 
! funcţionarilor pubiici, legitimati cu carnetele de 
! identitate pentru călătoria cu reducere pe C. F, R. 
I se vor villde ia dllcere jumătăţi de bilete de car
i to~ obişlll1itt', caIi vor ti valabile şi pentru ina-
1 pOlert~. Jumărătde de bilete în chestiune se vor 
1 preunta şi la c.\ssele de bilete ale sbţiunilor 
I pentru com r os.tare cu No. trenUlui şi data zilei de 

I Înapoiere. 

I 
Aceste dispoziţiuni sunt valabile si pe căile 

ferate particulare administrate de Stat. ' 

- Din iniţiativa preşedintelui cemisiunei in
I terimare a. ~raşului Craiova, va avea loc în capi-

tala Oltemel un congres al primarilor din marile 
oraşe ale Româlllei. 

Se va discuta cht::stiunea reformei admini
strative. Congre:-:ul va avea loc la inceputul lunei 
Decemvrie şi vor lua parte şi mai mulţi mi
niştri. 

C<t.mera. de punere sub acuz;).re a respins 
recursul lut SWlan, fostul dIrector al »Băncii Na
ţiunei« de li fi pus îu libertate. 

- In ~iurgiu a fost prins autorul principal 
al atentatulUi dda Senat. Max Goldstein, zis Ste
jarul, zis Coca, zis Serghie. 

- Primarul ora:;;ului, în urma ordinul Directora- • 
tului ~llllisteruiui Internelor din Cluj, No 2 -388 - 21 
illvi il pe toţi acei lucuitod ai orilsu]ui Arad del; 
cari In cursul ră"boiului pâ"A la 'eliberarea teri
toriilor de cAtre armatele române, s'au rechiziţio
nat fără. plata vite, obiecte, valuri etc. de către 
autoritaţile civile sau militare maghiare sau fostele 
armate inamice,!oii se prezinte pt'lltru conscriere 
în decurs de 8 zile, la oficiul primăriei aducâlld 
Cu sine bonuri le de rechiziţie sau alte acte justi-
ficalive. ' 

x Federala .Cooperativelor Săteşti Aradul~ 
a!lgaje~ză de la. 1 .I?ecemvrie 1921 un contabil şi 
un casIer. DOrltom se vor adresa preşedi nle lu i 
con~i!iuluj de adm. dr. Victor Hotâ,ran, BUlevardul 
Carol I, 37. 

Rad. responsabili·:. Laurenţiu Luca. 



MICA PUBLICIT ATE. 
Tot 80lul de jucării ,i vaze japoneze 

cu celea luai mari preţuri cumpără 
Salon ArtiMtique Bulevardul Regina 
~Jarla Nr. 21. 016 

Se caută 2 t'emel pentru (listribuirea 
ziarului nostru cu plată 8H,1.ti'tmânaIă 
de lei 100 de p"rIJoană. 

Perzindumi~ă pa~apol"t,ul No. 78642 estradat de 
Prefectura oraşului şi judeţului Arad, il declar 
nul. Tot la fel am anuntat în foaia Monitorul 
Oficial Bucureşti. Iosif Sz~nde. 527 

Se caută. pentru Orfelinatul "Rt>gina. Maria" o 
econoamă. priceputi iQ gospodărie şi 2 supra
veghetoare. / 529 I 
-..;;.....--------.;....-.--- I 

Teatrul APOLLO ... " Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 23, 24 Noemvrie In 23, 24 Noemvrie 

Miercuri, Joi 

Senzaţie Pathe! 

Capriciile sorţii 
(Iau inima de ţigancă). 

Miercuri, Joi 

Senzaţ,ie Pathe I 

Fiica de argint 
Scenă dramatică în 4 acte. 

Dramă din viaţa ţiganilor 
americani în 7 acte. 

In rolul principal: Nazi- __ 

In rolul lui Jefferson 
Hunter celebrul artist 

american. 
mov&. •• Frank Keenan. 

Teatrul Orăsenesc .. 
Numai Compania. de Opereta. 

din Bucure~ti 
,; 

"ELYSEE" 
ii 

Beprezentaţll 

Miercuri 23 Noevmvrie ora 81/ 2 

Betia din Dragoste I In actul al II • 

Opereta în 3 acte. Muzica Mare Balet 
de AKA von BUTYKAY. 

Joi 24 Noemvrie seara. 81/ 2 

GEISHA. 
Opereta In 2 acte. Muzica SmNEY. 

In a.ctul al II. MARE BALET. 

Vineri 25 Noemvrie ora 81/ a 
SYLVIA. 

Opereta in 3 acte. MuzicII. de KÂLMAN. 

Sâmbătă 26 Noemvrie ora 81/2 

FLUP , 
Opereta în 3 acte. Muzica. de GILBERT. 
Personalul artistic: Domnii: G. D. Carussy, N. P. Ciu
curette, Virgil Bărcănellcu, N. Kanner, N. Rabpgll. M. 
Gheorghiu, 1. Anghelescu, C. Mosocanu, Creţulezcu etc. 
Dnele: St.ela Bowy, Lulu Chiriac, Sabina Gilbert. Elene 
Paoly, El. Florescu, Nely Constantinescu, Lizica Petrescu, 

Matilda Kriegel etc. 

Oorul ~i corpul de balet II Orchestra 
30 persoană 20 1.ersoană 

Maestru Concertator; LEO BLUM. 
Decoruri, Mobîlil. şi Costume proprii. 

Biletele de vânzare la librăria BLOCH. 
Administrator General: A. B. Boto,:,escu. 

In atentiunea , 
457 

cumpărătorilorde mobile 

G\ZETA ARADULUI 

--
Dacă ai miincărime .sau bubiţe pe piela cumpără alifia 

Scaboformat dr. Flesch 
vindecă sigur, n'are miros şi llll mUl'dăreşte hainele. Un 
borcan mic 8 lei, un borcan mare 12 lei, borcan pentru 
o tamilie 20 lei, Prav • Scaboforrn' Ia alifie 4 lei. De vân· 
zare în toate farmaeiile. Depozit principal şi pentru 
rev'tnzători. la fal'- Emer'c Ka.on (fost.) Arad 
macill .Ingerul> alui I , (Ring) , 
în celtul dela Calea Bat,atului şi piaţa Avram Iancu. - - --
I
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!!! ~a~~e~!lp~!~~~! 
Mijlocesc vânzări 'fI cumpărări 

:DE C.\SE:~ 
If:.. 

Alexandru Herzog 
Comisionar de bancă., birou: str. 1. Bratianu 15. 

-_s-----
Levai şi Szigeti 

1"t} Cll.,. 
407 

If.JftI .-f 
mai 'O"\''' m=--~ tJ. ,1 Co. -

Vb-a-vI8 de J n t rar eal a T ea t r a 
Recumandă ma.gazinul bine şi abunda.nt sortat ou 

ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

ccw __ ...... __ . - --~-- -. ! piii~;~~I:t~a~~;ă~ji~~ă~ ~ 
~ haine bărbite,U ,i pentru copii ~ 
~ Clasă 8eparati de măsurat , 

• SZANTO si COMLOS ARAD, • 
~ Piaţa ~v'rBID Iancu No. 22. ~ 
, 381 Edificiul Teatrului. , e _______ • 

OLTOI 
de tot 8 O i u I 8 il c B

pătă la pomologia 

NIElllETZ 

478 

TIltIIŞOARA. III. Strada <'0-
roana No. 25 ••• r.Jelefon 135 

........................... 
De wiÎndnt 

, OI" 

23 Noemvl'Îe 192[, 1 
""400 

Araei (pari) tIe ,rie A 
de stejar crepat, 

lelDue (le foc (le cer 
crepate şi 

t de decauville de stejar ole ' rSTerZe tn mare ~I în mic cu pre\u~ 
, convenabIle. Adm. 1lI0~(ei: 

Dr. S T EFA. N CI C I O p O, 
CONOP (gara C. F. R.) Judeţul Aradului. ~.\ -Asilu' de Copil al statului Arad. 

Noo 1880-921. 
Concurs. 

Scriem concurs la postul de: I 
1. Impiegat cI. II. lei 350. - salariul 

300 lei adaus şi bani de cuartiro 
2. Copist 250 lei 8alar 300 lei adaus I 

şi bani de cuartir. 
Cei coraspunzător in scurt timp. I 
Rugarea sA se înainteze la directo

rul acestui Institut până in 30 Noemvrie 
1921 unde i-se vor da informaţiuni de-
tailate. , 

Arad, la 15 Noemvrie 1921. 

Director, medic-primar: A 

Dr. Kardo8. p 
Antistia comunală a Circ. 1. 

--------------------------~d No. 24553--921. e 
n Publieatinne . , 

Toţi Invalizi, Orfani şi Vaduvi al v 
război care au nevoe de consultaţie me n 
dicală, se vor prezinta zilnic la d. tir, P 
Piesa Ioan, Piaţa Mihai Viteazul No. g 
dela ora 2-4 p. m. de unde vor primi ~ p 
recepte de medicamente cari se vor achlll ~ 
şi elibera de Oficiul J udeţan 1. C. V. 

. Arad, la 10 Noemvrie 1921. ~ 

(88) Pocioianu m. ~ 1 
şeful circ, L \ ______________________________ -4

6 

Antistia comunală a circ. 1. S 

--------------------------------~u No. 23922-921. a 

Publieatiune. \ . 
In conformitate cu ord. No. 7323-9i I 

al dlui Min. de Razboi sa aduce la CI: 

noştinţa tuturor orfanilor de rtl.~boi urmi 1 

toarele: 1 
I Ministerul de Razboi (oficiul naţiof ( 
I a luat hotarârea plasarei tuturor orfani:. \ 

de razboi cari au ajuns vârsta de 14 1 \ 

in ateliere, stabilimentele militare şi ~ t 
asem~nea tn şcoli de meserii şi agrk~1 j 

tur~. Comandamentul VII. Teritorial a a 1 
cis Infiinţarea unui atelier de lemn~rie 1 

fer~rie la Braşov şi unul de croitorie 
cismarie la Sibiu pentru acest scop. ( 

Deci mvit pe toţi orfanii de rAz'~ 1 
in varsta de 14 ani, care doresc sfI:" 
plasaţi într'unul din stabilimentele sus u 1 

dicate sa se prezinte cu părinţii sau i 1 
torii lor la secţia militară dela 15-' î 

N oemvrie a. c. dela ora 9 --12 &. m. ! 
un aranjament complet de cinematograf in stare bună, I 

Mobile pentru prâ.nzltor ~l dormitor se pot un motor cu benzină - Dynamo 6 H P. reflector cu toate Arad, la 12 Noemvrie 1921. 
cumpl\ra ieftin În depozitul de mobile Wiegen- accesorile, loc de stat jos penlru 400 persoane. Adresa: ) . 
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 IOAN MERCEU, primsecretar Nădlac, jud. Arad. 525 (ss PociOlanu ru 

~============================~~.~.:.~.~.~.~.~.::.~.~.:.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ____________________ ~ş~e~fW~C:ir~c.~L~; 
Mare asortiment de blouze, tricotate~gar- BA' RSONYAR 
nituri, ciorapi şi măn uşi preţuri ieftine la AD, 

, 
I 

... PiaţaAvra I 

t Iancu NrJ 1 

-
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