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'i ()onfuziile 
. e- dlui Vai(la V oeTod. 

de cât pe vremea celui mai 
terorism maghiar . 

sângeros t o lectie. 
Cu alte cuvinte dupa. părerea dlui Ruperea tratativelor dintre liberali şi dintre 

Vaida, Ardealul nu ar fi democrat şi ro- partidul regionalist transilvănean a avut ca rezul-
D. Vaida Voevod, fruntaş politic al mânesc de cM atuncea când ar fi ne- tat si!. aducă încă odată. in di~cuţie marea gre,ealA 

il' Ardealului; d. Vaida Voevod luptător na- naţional, anarchic şi doritor de revoluţie. ce se face şi Îmoralitatea politică Ce se săvârşeste, 
, l' t . . ~ . .. t Din fericire tnsă ideea aceasta a dlui atullCea când grupă.ri politice absolut deosebite, 
~ona 18 , pe vremuri ŞI lOSt prIm nllms ru din punctul de vedere al principiilor. cauti să. se 
al ţarei timp de câteva luni de zile tn- Vaida Voevod nu este şi aceea a Ardea- apropie Intre ele

t 
numai din motivul urât şi meschin 

durerate şi penibile; d, Vaida Voevod.. luIui, dupa. cum ideile Ardealului, au de a face rău unui al treilea partid, 
conducător de seamă al partidului regio- onoarea sa nu fie ale dlui Vaida Voevod. Ruptura dinfre liberali \ii partidul naţional 
nalist transilvauean, a facut intl"un inter- Ardealul, reprezentat prin marile sale român s'a făcut I>pre satisfacţiullra generalii. şi 

• .1 b't . i ,,,> 1 mase populare, poate sa nu ştie precis această ruptură trebue sii. fie pentru noi o lecţie \'1ev, ue care am vor I ŞI n num",ru din care sii. scoatem toată tuvăţă.tura ce se as-
I nostru de eri toate confuziunile pe care aceea ce este democratismul şi aceea ce cunde in năuntrul /-j şi :01& ~ti[Jl cum să înţelegem 
!!r, putBa să le facă un amator de confuzii înseamna. ideea de descentralizare. şi cum să ne orielltătll in viitor. 

generoase, cu privire la nişte termeni Marile mase ale Ardealului ştiu însa 111 momentele de fatii. situaţi unea generală. in-
puşi la dispoziţiunea dsale de către ac- foarte bine aceea ce este dl'agostea do temă. şi externă. este aceeaşi care era şi cu luni 
maIa situaţie naţionala. ţara, şi" sacrificiile enorme ce au fost de zile înapoi. 

1, ,. t' t . făCute pentl'U rea.lizal'en l' deaJ UlUI' naţ,]'oIlal, 'fara profilă de toate ocaziile ca să-şi exprime ermenll erau aceş Ia: au onomle, W multumirea ei tatii de reformele ce au fost votate. 
democratism, descentralizare, regionalism. ideal ce nj(~i un rnm:1n nu admite, sa fie Acu~a, ca şi cu' luni de zile în urmă., ţara nu 
Tel'menii aceştia s'au oferit dlui Vaida pravălit dela nalţimea lui de către conf'u- pierde nici O ocaziune ca să şi formuleze mulţu
Voevod cu toată noţiunea lor pt'ecisă şi ziunile dlui Vaida Voevod. mirea faţă. de un mod de conducere ce a realizat 
nu tot conţinutul lor exact, astfel cum Ardealul voeşte mai bine să creadă marea chestiulJe agrară. şi a intronat lilliştea şi 

d ~r 'd V d ordinea. ~ceşti termeni inţeleg să se ofere spiritu- că . val a oevo, sa face vinovat de s· ~ IAd 1" f 1 d ~ . .. lrelniltatea, aran uel, pnveşte, aSI e upa 
lui Iimbei româneşti şi oamenilor destul asemenea confuzll, pee,tru că dsa nu cu- , cum a făcut ~i pâi1ă, acuma, cu deosebită. satisfac-
de CUlţi şi de inteligenţi ca sa aibă un noaşte bine termenii şi pentru ca dsa nu ! ţie puternica orga.mzare romanească. cum şi ener
uzagiu complex al cuvântului şi al ex- cunoaşte bine limba; Ardealul pt'efel'a să! gia. cu care, st_a[~1 româtl a ~liut .st~ ~e P?ar~e in 

91 presiullei. creadă că d. Vaida Voevod confundă toa~e, impreJurarlle ce au avut 1eg<l:tura stransa cu 
d ţ . • . 1 pOllllca 1l1terua 

Bănuim ce ar fi facut cu aceşti tel'- emocra la cu separatIsmu pentru că nu ~. " .. . y b' . ţ '.... ... . lI' Cu toata sahsfacţlunea ţării SI cu toata. sa-
meni şi cu semnificaţia lor precisă in are o .~ş~um a exprnm~r~I ŞI uzagm ace el tisfacţiunea slreinii.tăţii, totu~i, part~de!e avide de 
limba noastră, Dişte oameni cărora exer- operaţu mtele~tuale delICate c~ C?n~tă tn I putere au cău(at să. stabilească. o ~propiere Ji o 
ciţiul de Indelungată aplecare asupra căr- a face deosebll'ea intre expreslUlll Şl Între : coaliţie cu scopul de a aduce la carmi un nou 
plor, le dă posibilitatea de a stoarce no. termeni. ! guven:, , " . . 
tiuni! 1 ] •. dă' t ti ă 1 d _1 Ardealul judeca. şi crede astfel pentru j • rara a contemplat Uimita ac~astă ,r~~;nno.asii. 
1', o~, sensu 01 a ev ra, pan ~ e '.' ., ! Incercare de a se provoca o Criză. mlOlstenală 
tabu ŞI pâna. la nuanţă. Dacă banUIm ce că l-aI vem foar~e gt eu sa CI ~ad~ că d. ! dictată numai de inlerese personaie. 
ar fi facut acei oameni suntem insa si- Vai~a .greşe.şte. ŞI. confund~ dm lIpsă d.e 1 Opiniunea publică şi presa independentă. au 
guri de aceea ce a facut d. Vaida patrIOtism ŞI dmtr un sentIment de adnu- ! blamat :în mod sangeros această tendillţă. de a se 
Voevod. raţie, pentru un timp de mult trecut. I fabrica desordine şi auarchie, in nişte momente 

.e Dsa a luat termenii ce i-se ofereau Ardealul care iubeşte pe toţi fiii săi II c~nd avem nevo,e de ,linişte, mai ,mult ca ori cân~ 
cu ttlt . t' .' t 't b'" pentru că toţi sunt ai naţiunii, doreşte ŞI aceasta cu ata! mal mult cu cat încercarea VI' 
. a a.a grayIe Şl l-a ames eca cu uculle ., .. . . .' . l' . . m . Inovatii. venea din partea unui partid, cel puţin 

IZ\ Intre el. ~al ~me fn mal. puţm .lll:e 1genţl ŞI.. 1:1.1 pentru uu moment slab ca popularitate şi din 
l r A amestecat cu satisfacţiune d. SImplI, dar mai patrIoţi, de cM fIl cu partea unei grupări politice ce şi.a vădit imensa-i 
; i Vaida acei termeni' i-a silit Să dea na- mentalităţi susceptibile de ori ce confuzie, neputinţă, alullcea când a avut prilejul !>ă. exercite 
l, ~tere la toate co~fuziunile posibile; a gata să frizeze cea mai condamnabilă prerogativele puterei. , 

incâl 't .. • '1 lţ' tl I . d lipsă de patriotism Tfecut~ guvernare liberală a lăsat o dure-
CI pe. U~ll cu cel al. p~nă a a-: e- . roasă amintire, iar guvernarea partidului naţional 

grada Să'ŞI pIarda sensul ŞI accepţIUnea _ __ • • _._....." _ român un suvenir irI care comicul se împreună 
lor de cuvânt românesc adevărat. graţios cu o nuanţă de ridicol. D. Titulescu <lmlln"e atitudinea N' . . b' • . . 

TI Astfel d. Vaida a reuşit sa. spue, in bancherilor (lin l)arilS, " r lCI ~u se mal poa.te v~r I :ll lstOrla po.=-
acti 't t . d f' Il t . tă htlcă a ţăru despre aceastti. Ciudata. guvernare făra. 

VI a ea sa e con uZlUne neanrer up, Paris. _ D, Titulescu, mi nistru de finan~e al un sentiment de veselie generală.. 
că a fi partiz~,~ al idee.i de ,descentrali- României, intervievat de ziarul )O~uvre. a decla- Astfel fii,ld era natural deci ca ţara si 
zare. este să fn separatlst ŞI ca. . demo- rat referitor la cursul leului care a fost scos df: :ilş'epte cu nerăbdare terminarea visului urât pro
eratlsmul adevărat este acela care UrITIa- pe cota oficială, cii. atitudinea oancherilor, cari se vocat de ultimile tratative politice dintre liberali şi 
reşte ideea de perfectă autonomie, ocupi. cu IIchimburile era contrara hotărârilor luate naţionalişti. 

Ardealul, deci, nu ar putea dupa pă- in conferinţa, pe care a avut· o cu ei referitor . ~cele t~atative. s'au teTmin~t in des onoare 
rerea dlui Vaida să fie democrat de cât la aceasta chestiune. D, Titulescu a convenit ŞI ruşl,ne,. proband în,ca o dată mal ~~It ~ă tm~e. 
num . d f' , t cu ei ca It:'.ul să fie cotat până la un rechenle luteresate Şl fără. bază sohda ŞI naţlO· 
, aI at.unc~a cân .ar 1, auto~omlS '. par- punct definitiv a regimului schimburilor la Bu· nală nu pot să fie socotite de cât ca nişte tenta-
tizan al Ideel de regIOnalIsm ŞI admIrator cureşti. tive monstruoase şi imorale de care, ne place să 
al unui separatism ce i-ar da putinţa. să (Prin fir special,) credem, cA viaţa noastră. publică nu se va mai re-
trăiască mai îndepărtat de statul român simţi în viitor. 
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A fost o lecţie grea CI'! ni s'a dat şi de care 
trebue să ne folosim. 

Partidele politice trebuesc să se folosească 
de aceasta lecţie În sensul că ele se cuvine să 
primeasctl. ideea de colaborare cu alte partide, 
atuncea numai când această. idee ar fi necesaril., 
cu singura condiţie ca să se urmărească pri.n 
apropiere un ideal, in ~r~ ce C'lZ . ~n scop nobil! 
şi aceasta între colectIVităţI pohllce cu vede~1 
comune şi cu principii de natură să nu Se e"cluda 
între ele. 

... -""4 • .... 

o nouă bancă de emisiune. 
(pr in fir special.) 

B1teureşti: Banca naţională persistând in 
refuzul său de a acorda statu:ui împrumutul de 
500 milioane, reacţiunea guvernului nu .. va Întârzia 
să se producă. 

Ni se afirmă din cercuri autorizate că d. ge
neral Averescu. preşedintele consiliului, a avut în 
aceasta privinţă mai multe intrevederi cu d. Take 
Ionescu şi cu d. Argetoianu Intenţiunea primului 
ministru este de a raspunde la refuzul Băncei na
ţionale prin crearea unei lIoui băllci ~e e~l.siu~e. 
Sediul acestei băuci ar fj il! Ardeal Iar pnvJ!cglUl 
ce i s'ar acorda Je a emite hârtie moneda ar 
privi toate nouile teritorii alipite. 

Membrii guvernului asigurli. că 
nouei bănci ar fi incredinţată unui 
administraţie "compus din aşa fel în 
ferit' de orice preocupări politice_ 

1 . 

conducerea 
consiliu de 
cât să. fie 

- I 
1 

\Un apel al "Asociaţiei ~entr~-f I 

GAZETA ARADULUI 

Conferinta dela Washington. , 
\Prin fir speciaL) 

Washington. - Experţii navali am.7ricani 
socotesc ca Imposibilă admiterea prop~neru en~ 
gleze re feritoare la utilizarea submannelor. El 
cOllsideru că cifrele propuse de Hughes în confe: 
rinţa de desarmare sunt minime şi cl1 ele nu mal 
pot fi reduse. ... 

TVashinqton. Un număr de delegaţi la 
conferinţa de' desarmare preconizează convocarea 
unei conierillte economice pentru a se reme
dia situatiunea' economică ~i financiară a lumii 

lY ~shi1lgton. - In cercurile amerkane se 
crede că Staie!e Ullite şi poate şi Anglia şi Ja
ponia recunoscâ!ld slăbir~a marinti franceze şi 
ceiei italiene şi faptul că ace8te două ţeri n'au 
putut executa construcţIi lIavale in ultimul ~imp, 
ar fi dispuse. s~ admită ori ce p:oect ~naţto!~al 
de conStrucţllilll navale elaborat de Franţa In Italta. .. 

Washington. - A doua cornisiune a deIe
gaţilor celor 9 puteri a ",bordat azi c~estiunea 
extremului orient. Ea s'a declarat favorabllă men
ţinerei integralităţei şi independenţei administra
tive a Chinei admlţ.ând astfel memorandul guver
nului chinez. 

Amiralul Cato a declarat că Japonia va 
contribui pe du posibil la realizarea justelor aspi
raţii ale Chinei. 

• 
nrashington, D. Briand a conferit aZi cu 

Hughes iti chestia desarmării navale. 
... 

NelC-rO"'C. - Ziarul "Herald" din Was
hington crede a şti Ci Belgia va cere apli: 
carea ţezei franceze in vederea menţinerei unsI 
armate pulemice_ 

\ lcultura poporului roman". " ! 
\ Evenimentul cel mai strAlucit din trecutul! Banchetul in onoarea cavalerilor 

românesc. care a luminat conştiinţa noastră naţio-' • V' I 
nală în bezna veacurilor trecute. ca un fulger în I ordinului Mihai Iteazu · 

. noaptea întunecoasă., a fost, fară îndoială întrarea i Bucw·eI;,ti. _ Cu fastul obicinuit a avut loc 
triumfală a lui Mihai-Viteazul în Alba Iulia ca t Luni se<tra ia P,tlatul regal traditionala masă, pe 
cel dintâi domn al tuturor românilor. care R;:.yele o dă Î'I fiec;;re an în onoarea. ca va-

Aceasll1 fntrare triumfală s'a îlJ1âmplat in lerilor o;diilului Mihai Viteazul. 
ziua de 1 Noemvrie st. n. 1599, adecă în ziua La banchet se aflau peste 200 persoanE'. 
tuturor Sfinţilor roman:)-catolici. Epi~copul ro- N'au luat parte decât numsi cavalerii ordinului 
mano-catolic din Alba-Iulia, N,î.prâgyi, fostul can Mihai Viteazul. 
celar al prillcipplui Andrei Bathori i-a trimis îna- La ~ampani~, Regele a ţinut următoarea cu-
inte cheile cetăţii, iar când marele voevod Mihai vâll:are: "" 
se apropia de "poarta SI. George" i-a ieşit in- .,Sunt fericit el mă găsesc iar in mijlocul 
inte cu o ceată aleasă de preoţi, îmbrăcaţi în cavalerilor ordinului ~Iihai Viteazul, cari la vre-
toată parada bisericească, binecu\ântându-l şi do- muri grele au făcut zid în jurul tr.lIlului şi al 
rindu~i domnie lunga, curată ~i plină de biruinţe ţării. Ne-au ullit frăţt'şte pentru totdeauna luptele 
nesf~rşite. şi sbuciumările marelui război. Crucea albastră a 

Domnul că1ăria pe un m~îlldru cal sârbesc ordinului nostru va arăta în tot momentul nă· 
de ,coloare aibă. frumoasi'L şi înaintea lui erau dcjdea spre mai bine şi panglica [('şie este le}.!ă-
purtaţi de frâu alţi opt cai cu şele şi frâne auri te tura de sânge care s'a varsat din belşug în război. 
şi argintuite. El in~uşi era îmbracat într'o manta Purtătorii acet>tui vrdin vor fi un exemplu de 
albă de matase cu fire de aur ţesute prin ea şi eroism pentru generaţiile viitoare. Sunt sigur că şi 
mai purtând şi o tunici de aceeaş materie. Şoimi În viaţa de toate zilele ca pe frontul de luptă. veţi 
de aur, semnele familiei sale, închideau ca nişte ~ti să Înfruntaţi cu cnraj greutatile. 
copcii late gura mantiei, prinzâudu-se în cIocuri. Mă cuprinde bucuria, când văd marele nu· 
La brâu ii atârna o sabie scumpă. Capul îl impo- mar al cavalerilor prezenţi, însă în acelaş mo· 
dobea o căciulă ungurească. cu tuf de pene de m~nt, gândul mi se Îndreaptă spre ceilaiţi cari zac 
cocor. J Il picioare purta încălţăminte de piele fină. sub glia pământului 
gălbue roşcată. In loc de curele îi înfl1şurau pul- Inchin in sănătatea cavalerilor ordinului Mi-
pele şi tluerele până h genunchi panglici de lni Viteazul şi pentru prosperitatea ~i consolidarea 
mătase galbenă, bătute îll pietre scumpe. Opt Româ'liei întregi te" . 
trâmbiţaşi suflau un cântec, după obiceiu turcesc, La acest -discurs răspunde în numele ar-
in soţi ţi de sunetul tabelor de metal. Altui era matei d. general Mardare~cu care spune între 
rândul ftautiştilor şi al celor ce ziceau din fluer. altde: 
Pe urmă o bandă de zece ţigani CIV capul gol, Cavalerii ordinului Mihai Viteazul nu s'au 
cântând din alăute şi ghitare cântece naţionale. inspirat decât din pilda dată de M. Sa Întru îm-
La dreapta şi la stânga Domnului mergeau pe pltnirea datoriei. Deasemeni mai asigură pe Su-
jos câte 8 pagi, îmbrl1caţi uşor ca de fugă, fiuş- veran de zidul ce-l vor face împr~jurul tronului 
turând încoace şi încolo. In urma voevodului ve- cavalerii ordinului ori când datoria o va cere, 
neau steagurile Batlloreştilor luate ca trofee in Inchee închinând pentru Rege, Regina şi întreaga 
bătae. Apoi urmau boerii mari şi mici, toţi călări diuastie. 
şi rândurile nesfârşite de ostaşi şi de popor de Seria cuv4ntăriior o închpe d. general in re-
rând. zervă, Maraşescu, care tltr'un discurs admirabil în 

Intrarea aceasta a învingătorului Mihai vrea dialectul popular printl 'o frumoa\iă şi reuşitii ale· 
s'o eternizeze • Asociaţiunea ( printr'un monument gorie a evidenţiat necesitatea consolidării ţării in 
ce vrea să ridice la Alba Iulia. De aceea tot ro- timp de pace 
mânuI şi omul de bine e dator să-i dea ajutorul Intre desideratele formulate Suveranului cu 
trebuincios, cumpărând cât mai multe bilete dela acest prilej a fost şi acela. de a se fmproprietării 
loteria .Asociaţiunei< din Sibiu, strada Şaguna 6, la oraşe toţi ofiterii, cari posedă ordinul MIhai Vi-
ori dela băncile mai de seamă. din toate centrele, teazu!, ceeace Regele a promis că va face. 
fiindcă uceas!ă loterie are, intre altele şi scopul in mijlocul unei vii insufieţiri, la orele II şi 
de a da fiinţă vrednică acestui mare monument. jumătate, bauchetul s'a terminat. 
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~atificarea şcolilor confesiO~ I~ 
'din judeţul Arad. 

Ministerul instrucţiunei a acceptat cu data de 
1 Noemvrie, în serviciul statului pe toţi tnvâ,ţă.tarii ~rl 
dela şcolile confesionale. cari primeau până aculll ::.u 
întregire de salar dela stat, comun~tăţile confesio. 'li 

nale nefiind în situaţia a da salarrul CUV"1l1t în- ia 
văţ .. ătorilor săi. Prin trecerea itlvătat?ri.10r confesio- ::;11 
nali în serviciul statului, şcolile confeSIonale unde '1:1 

funcţionau aceştia au devenit de stat. mi 
In leritorul revizoratului Arad au fost numiţi :,h 

în serviciul statului următorii învăţători confe. 
sionali: 

P · P 1 ,in Titulari: Elena Alexa cClca. ave Ageu 
Bohani, Vasilie Ardelean Şeitin, Teodor Apatean 
Somo~cheşi, Nicolae Boşcaiu Bodeşti. Ioan Bujna ~E 
Nădlac. Slma Bârlea Ş(limuş, Savu Bugariu Mică./. 
Iaca, Gherasim Salint Şicula, Maria B;lrbule~cu 
Pecica, Ioan Cadariu Sâmblteni, Mihail Kecskes :ll! 
Nădlac, Petru Costin IosÎlşel, Petru Colţeu Mândru_ 
loc, Grigorie Caba Conop, Emilian Cătana Ap~teu, .:; 
AurAlia P. KarasladAnyi Năd ,ş, Teodor Campan 
Vărşand, Cornpl Creţu Agriş, Ludovic Kupcsek 
Nădlac, Ioan Cristea Brust'Hi, Petru Cociu Dou':jti 
ceni Samuil Kubicza Nădlac, Toma Crainic Ciuci. al 
Patriciu Covaciu Sebiş, Ioan Crainic Târnova, Ioan . o 
Cioara Curtici. E. Ciora Cunici, Şt. Capra Şiclau, :5 
D. Ciobota Şimandul de jos, Ioan Daul Şimandul 
de sus, Dudaş l. Mocrea, A. Drăgan Cicir. Pavel ~~ 
Dârlea Covasinţ, Ecatarins. DascăI N1\dă.lbeşti, 
Ioan Dvoracsek . Nădlac, Ioan Funariu Comlău" ;1 

Constantin Floruţ Aldeşti, .i\nrel Gui ~Iiş('a, Traian :)f] 
, Givulescu Radna, Viorel Giurgiu Moneasa, Paul 1 

Garag Seitin, Traian Givulescu Pău:işul vechiu, ):, 
Iuliu G;ofşorean Galş~, Pavel Ghilea Prăje~li, 11 

Nicolae Han7.a Cheniş, Nicolae Harduţ Aciuţll. , ·el 
Aurelia Halmagean Pâllcota, Vasili!! D. !lis Cu~in, 
Lazar loja Havna, Ioan Iancu Almas, Lazar Ionescu ir 
Semlac, Ignuţa Ana Târnov?, Teodor Laza Chere- d 
chiu Savu i\lihuţia MlCălaca, Petru Lupaş Sâmbfl.. 
tenL' Dimitrie Matei Vadas, Cornel Murăşan S,ICo- \: 
dor, Petru Motocan Cii, Georgt:: Muntean Musca. 
Petru Muntean Vărşalldal veChlU, George Maghiar 
Riria M.l\Ilhuţ Chişindia, E n!:lldovan Pt'cica, G. 'j 

Mihn'ţ Ghioroc, A. Mircu Vă.rădia, D. ~4icu Şeilin, <re 

Romulus Nicolin St'mlac, Iosif Ni';z Semlac. Nico
dim Neagota Govoşdia, Simion Neamţu Ghiuliţa, 
Ioan Neteu Şimalldul de Jos, George Petrovicin ,1 
~ădlac Uros Pinlea ţieitul, Gheori-!:htl Pleş Bâr-
za\'a, 'Stefan' Ponta Semlac, Aurel P;!vel Boc-ig, 11 

Sillesie Popo"iciu Temeşeşti, Pavel Popescu Che· :'/1 

reluş, Ioan Popoviciu Erd.eiş, llarie Pavel Gurba, :01 
Ioan Raţiu Pecica, JJ;.odj)_SJ_uRaf!!<l._~Dezna,lgnatlel. 
Haica Seitin 10:111 Stirbu Dumbrava, Pavel Siiartilu ]] 

. Măderat Te~dor S;vu Tuc, Gheorghe Stoian Pau· il 
lişul ve~hiu, Antoniu Săcui l\Iilliş, Gheorghe Suciu ;a 
Semlac, Ioan Sârbu Galşa, Uroş Totorean Nădlac, 
Romul Tăucean Nădlac, Gheorghe Tomşa HoIt. 
Ioan Tomuţia Lup,..şti, Alexandru Tereben~ Covă. ;}I 

!'tlllţ, Alexiu Tnric Ollaca, Sidon ia Ungureall C:lier,.~1 
Zcnovie Vesa S. Buciava, Valer Vuşdea AClura, . 
Versigan liarie Hodi.5, Ioan Valentin Dud, losii ;;~ 
VAuăliiu Mocrea, Petru Vancu Miiderat. 

b AjullllOri : Aurel Adamoviciu Covăsinţi, Dimi· ~:I 
trie Achimescu Cladova, Adam Ardelean ~eagra 
Fabriciu Bodea Ln, Teren ie Bundau Gavoşdia, ::~ 
Ioan Bodia Voivodeni, A ureI Borza Tauţi, Va,ilie ;, 
Borz 1 Camna. Grigorie Craşovan Groşi. Mihai~:8 
Ciul Sinitea, Ioan Creţu Musteşti, Ilie Cri~tea Va· 
lea Lungşoara. Ilie Cornea raillşani, Teodor Draia ::"! 
Moroda Stefan Fericean Agriş Ambroziu Groza :, 
Iermata: Felicia Grozescu Zllla~iu, Cunstanti'l Gh~r.j, 
gar l\1inişel, Teodor Groza Sâr bi, Florian Han RO~la, 'G 
Ioan Ispas Chier, Iosif Ivan Socodor, Te! dor Leu· ::( 
cuţa Sintea, Teodor Lucaciu Vărşand, Petru Mager J: 
Budf'şti, Gheorghe Maxinan Slatina, Adrian M.!lrsa 
B:i.mţa, Zosim ~]ihulin Beriudia, Nicolae Mure. -

L ~ 'it Secaş. Parteniu Mârza Petriş, Liviu N,ica ugu~.u. 
Mihail Oarcea V~dea Mare, Teodor POPO\'ICle ':1 

Baneşti, Romul Popoviciu Mâneri!.u, Petru Popo· :'1 
viciu Bârsa, Nicolae Şirca Guravăii, Ioan Sandrt ,'i 

Susani, Mihail Stuica Zeldiş, Nicolae Tă.tar Sioitea:, 
Ioan Tirlea Siatina, Nicolae V ug llteu. 

Un nou pnrtid grac. 
Paris - Nacos, fost depulat a anunţat zia· 

rului ,Excelsiorc formarea unui partid republI
can grec ·care· va cupril.de numeroşi deputaţi ve' 
nizeli,ti. 

(Prin fir special,) 



;, 
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IXFO R~IATIUNI. 

_ D Cornel Grozf'SCu din serviciul poliţiei 
,raniţă, a reuşit să. prind{t banda de hoţi, ce 
'lU de mai mullA vreme vagoanele. Hoţii sunt 

:;1 Bozineanici, Geor~e Puti ci şi Petru Birou 
h:a\1 in servidul Căilor ferate. Cu ocazia per
:':iilor făcut~ la domiciliul hoţilor şi la comer
:);i cari i~au găzduit s'a afiat o cantitate mare 
,~ărfurile furate. Hoţii au fost in ai ntaţi par
:;iui. 

_ Exregle Carol ~i Zitta au sosit în capi
i insulei Madera. 

_ Lucrătorii dela Căile ferate 
~eapole, au declarat greva, care a 

,1. 

italiene, 
reuşit in 

_ Ministru afacerilor streine din Madrid a 
:lbat alaltil.eri cu ministrul Cehoslovaciei notele 
.,(ivire la acordul comercial dintre Spania şi 
':olovacia. 

_ Direcţiunea UzineI· r comunale adu8e la 
;iinţă. populaţiei, că din cauza curăţirei ţevi

,'apaductul va :fi Inchis în 24 Noemvrie, seara 
~ orele 9 până la orele 5 tn strada L"mnului; 
:G Nnemvrie Bul. Regele Ferdinand, Str, Mo-

Str. Nicolae Grigorescu. Str. Mureşului; tn 
S,Jemvrie Bul. R .. gele Ferdinand, Bul. Regina 
.,' în 30 Noemvrie Calea Aurel Vlaicu, Str. 
'/Birta __ Str. Mkă. Str. Vincenţiu 13abeş, Str. 
:.rghe Pop'a-; Str, Cloşca, Piaţa Mihai Viteazul; 
; Decemvrie Bul General Drâ,~ălina, Bul. 
,:, Str. Gent'fal Grigorescu, Strada Moise 
mi, Strada Bucur, SIr. Gheorghe Lazar, Str. 

::elui. 

- Sâmbătă s'a ţinut la Galaţi congresul pes
;r din ţară la care au participat toate catego

,de comercianţi şi vânzâ,tori de peşte. S'a dis
r relativ la pescuit şi la comercializarea peşte
;:hiţindu-se măsurile ce trebuiesc să se ia. 
discutat mai ales problema pescuitului pe 

oi ;';eagră lucru ce acuma nu se face de cât 
:. măsură din cale afară de modestă şi păgu
!re intereselor naţionale. 

- Societatea de lectură a studenţ,ilor In teo
i orI. rom. din Arad, s'a constituit sub preşe-
1 P. O. D. dr. Teodor Botiş, directorul insti
:i în felul următor: Preşedinte: F, Codreanu; 

'etar: O. Doboş; Notar: I. Guiaşiu; Controlor: 
, :Jpoviciu; Cassi'er: I. Tisu; Bibliotecari: V, Mi

. ; G Popoviciu, T. Ilie. In comisia literară: C. 
~3, V. Corbu, M. Anghel. In comisia muzi-

1. TurCUl O. Doboş, D. Botău. Econom: I. 
1 ,iu. 

- Ziarul J Universul c afla că tn Bulgaria 
,Ir înfiinţa 4 cimitire româneşti unde vor fi 
,ie ramaşiţele eroilor români morţi acolo. 

;; necunoscuţi vor fi adunaţi într'o crip tă, 
;:~ra căreia se va ridica o crure pe care vor 
~'crise mulţumirile naţiunei române, faţă de 
~:I săi necunoscuţi. 

- La consfătuirea. ţinută la ministerul de 
1. :;e s'a discutat găsirea mijloacelor de lichi-
e ; a Bă.ncii naţiunii. Principiul ce ar domni la 

:are ar fi satisfacerea in parte, a creditorilor 
,I'eau depuse depo!:ite mari şi aceea a In

a ::]nilor ameninţate în existenţa lor. Ar fi 
a :, deci să se alcătuiuscă un consorţiu de 

hre care să acopere cele 100 vână la una 
i, j douăneci milioane lei ce reprezintll. partea de 
l' ::'Ocente din datoria cuvenită credit9rilor cari 

::entat acţiuni. 

- Sâmbătă s(>ara s'a perdut) în sala festivă. 
'tfecturei o tabacheră de argint aurită din 

L ' ':U, cu monogramul de aur C. G, din afară de 
,. :,rte şi de alta cu un autogram de aur tn 
t ; rusească. Inlăuntrul tabar:herei e gravată o 

:i\iune în 4 rânduri în limba rusească. cu li· 
ruse~ti. 

• ,~flâtorul tabacherei perdute va primi. 500 lei, 
;'alldu-o la portarul edificiului din Bulevard u! 
. :la Maria nr. 2. 

GAZETA ARADULUI 

- Societatea generală de asigurare "Fonciera." 
In edificiul Băncii Agrare din Cluj la 16 crt. ata 
înfiinţat sub firma de • Fonciera. o societate gene
rală de asigurare cu capital soei etar de 5 milioane 
lei, cuprinzând toate ramurile de asigurare, 

Intre fondatorii nouei societă.ţi întâlnim unele 
din cele mai de seamă instituţiuni din Ardeal ~i 
vechiul Regat Prin faptul el ea a preluat pers~ 
nalul, legăturile financiare şi afacerile societăţei 
vechi şi din partea publicului bine cunoscutei 
.}<'onciere. soci,etate de asigurare, noua instituţiune 
porneşte sub auspicii foarte favorabile, asigurat 
fiindu-i vii torul şi prin legitturile economice finan
ciare distinse ale Bă.ncii Agrare, cu care păstreazâ. 
legături comerciale intime. 

Intre conducă.torii nouei instituţiuni lntâlnim 
pe următorii: 

Dr. Aurel Vlad, fost ministru, directorul socie
Hiţii Solidaritatea (preşedillte). 

Mauriciu Ribary. directorul ~elleral al socie
tăţii de asigurare generală «Fonciere. (vice
pre~edinte). 

Dr. Victor Bontescu, fost ministru, directorul 
general al Bţlncii Agrare (preşedinte al consiliului 
de administraţie). 

Vasile Osvadă fost secretar general, directorul 
Bă.ncii Agrare (membru în consiliul de admini
straţie) etc. 

Director al nouei societăţi a fost numit Fried
rich Ribâry un specialist recunoscut directorul 
societăţii Fonciere ce r~i sistează funcţionarea. 

x Federala J Cooperativelor Săte~ti Aradulc 
angajează de la 1 D ecemvrie 1921 un contabil şi 
un casier. Doritorii se vor adresa preşedintelui 
consiliului de adm. dr. Victor Hotăran, Bulevardul 
Carol 1. 37. 

x Dt'. P. Robescu, director de spital, ordinează 
zilnic dela 8...29 şi 2-4) În Bulev. Regina Maria 
24, Palatul Neumall. 

x Firma M. Mairovitz şi fiul din Radna şi-a 
mutat biroul la Arad, Strada Cloşca 11. 
__ ...... -#1 ...... __ ................. __ .... -..... ,.;* ... 111 __ ."..·,.;,_ •• ~ • ........ -."""'-"1JiIJIIII 

Arestarea lui Max Goldstein. 
După cum se ~tie din arestll.rile făcute în 

chestia atentatului deia Senat, s'a stabilit adevă.
nitui vinovat, sau mai bine zis, autorul f'rincipal 
al atentatului. A cesta a fost Max GolJstein. 
Se credea că Goldstein nu este in ţară, totuşi o 

'Împrejurare fericilă a făcut ca el ~ă fie arestat, 
alaltăeri, la Giurg'u. in urmll.toarele. împrejurări. 
Soldatul grănicer Helldvişa Alexandru. pe când 
se afla la postul său lângă Canalul Sft. George, 
a văzut pe un contrabandist care tncerca să. se 
strecoare nevăzut. La somaţiunile flcute contra
bandistul care nu era altcineva de cât Max Gold
stein a primit ~ă urmeze pe J!:rănicer până la 
pichet În dn'ptul barăcii pescăriilor, însă pe drum 
individul suspect a descărcat mai multe focuri de 
revolver asupra so'datului care, grav rănit, a 
căzut jos. Asasinul s'a făcut nevăzut lăsând pe 
locul eri mii un cufăr pe care îl ducea tn 
mână. 

Imediat numeroşi agenţi au plf'cat în urmă
rirea criminalului C~He a şi fost găsit pe şoseaua 
naţională Giurgiu-Bucureşti Intr'un momt>nt câ-nd el 
voia să se ascundă in şanţul ~osplei. Văzând că 

este recunoscut crimin~dul a fugit în pădure. 
Pentru că. nu exista un alt mijloc de a prinde pe 
asasin s'a cerut concursul autorititţilor comunale 
din Călugăreni cari au sosit la faţa locului îm· 
preună cu nu meroşi ţărani. 

Pădurea fiind inconjurată Goldsteain a tre~ 
buit în celE'! din urmă si se predea. Asupra lui 
s'au găsit două sute de dolari, 600 de lei şi nu
meroase pietre preţioase. 

Goldstein a declarat cII. după atentat el s'a 
refugiat la Moscova apoi la Odesa, apoi în Bul
garia, Din Vama a venit la Rusciuc de unde a 
trecut cu barca la Giurg-iu întrâ-nd în port prin 
dosul şantierului din Ramildan. 

EI a mai declarat că venea la Bueure~ti Cl! 
intenţÎ<! să slL\'ârşeasclL uu atentat în contra sigu
ranţei statului. In cufăruI lăsat de G,)ldstein la 
locul crimei s'au gă.sit substanţe explozibite. 
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TEL E G 1'~\.ltIE. 
(Prin fir apecial) 

Declaraţiile (llui Barthou. 
Stmsb1wg. -- Cu OCaZiUlle1l. aniversării reîn

toarceri trupelor franceze In Strasburg, Barthou a 
declarat el este inutil de a mai repeta că Franţa 
a suferit prea mult prin război pentru ca să se 
mai gândească la un nou ră7boi. Democraţia fran
cezâ. uore~te desvoltarea illstituţiunilor sale şi nu 
urmăreşte visul imperiahst, dar dacă Franţa do
reşte pacea, ea inţelege să şi-o asigure cu demni
tate prin victoria câştigată şi numai executarea 
integrală a tratatului de pace poate să-Î garanteze 
siguranta. 

CăI ătoria lui Stin nes la Lou(lrs. 
Berlin. -- Ziarele germane comentează. că

lătoria lui Stinnes la Londra. Cele mai multe 
dintre ziare emit părerea că. pre~edintele Uni unei 
industriilor germane a plecat pentru a căuta să. 
procure Germaniei .creditele streine. pentru plata 
celor 150 milioane aur al cirui termen este între 
1 şi 15 Februarie 1922. 

Exodul aurului german. 
Geneva. - Exodul a.urului german continuă 

pe o scară din ce în ce mai întinsfl" Bă.ncile 
streine şi elveţiene au 'primit saptamâna trecută. 
depozite cari v1eneau direct din Germania. în 
valoare de oinci milioane lfre sterling aur, 

Tulburări gruve liL Bombay. 
Bombay. - Tulburări foarte grave au avut 

loc pe străzile pe unde a trecut cortejul prinţului 
de Galles. Totuşi cOrlejul a putut fi aparat. 
Răsculaţii s'au aruncat atunci asupra mulţimei 
care venise să aziste la trecerea cortejului prin
ţului de Galles, Forţele 'P0litieneşti concentrate pe 
intreg parcursul cortejul u! pri nţului de Galles au 
foH in imposihilitate sA împedece turburări le în 
alte cartiere unde răs,:ulaţii au ridicat baricade. 
A fost imposibilă evaluarea perderilor suferite 
de răsculaţi a căror atitudine indârjită a transfor
mat oraşul într'un adevărat câmp de luptă, Până 
acum s'au operat 200 arestări. 

LimUal'ca illtrebuinţru'ei in in(lustrie 
a carbollutului (le plumb. 

Geneva. Conferinţa muncii a votat dupi 
două lecturi convenţiunea cu privire la regulamen
tarea întrf'buinţării carbonatului de plumb in in
dustrie. Toţi delegaţii au E.doptat în unanimitate 
limitarea întrehuintlrii acestei materii extrem de 
otrA.vitoare, afară d~ reprezentantul Canadei care 
s'a abţinut dela vot. 

Programul săptămânal al 
HCursului liber de seara, Arad". 

Joi. - Limba români. (Cursul funcţionarilor) 

1. Viitorul verbului 'a avea-o .Toamna •. Lectură. 

Conversare. Prof. dnii Ioachim D3biciu, Traian Ma
ger. - Limba română. (Cursul funcţionarilor) II. 
Prof. d. Lazar Roşculeţ. 

Algebră. Operaţiuni cu numere algebrice. Prof. 
d. Ion DumÎlriu. 

Vineri. -Limba roma.na. (Curs pub[ic). Vii
torul verbului ta avea-o Lecturii. ,Toamna-. Con
versare. Prof. d. Lazar Ro~culeţi. 

Limba franceză. Conversation sur l'ecolier. Prof. 
dna Lucia V. Babescu. 

Limba franceză. - Grammaire. Phooetique. 
Prof. d. J ean Decamp. 

Rad. responsabill: Laurenţiu Luca . 

!.~----------------------------------~------------------------------------~---~---------------------------------------:: ~heorghA~R'· el-o· er:~~:zi~!~l)altoane bluse negli O'e Ai costume St~.~millescnNr.l. U t-ru dame , 'O ,. Edlfwul Cafeneaua. 
r... _ tJlasă separată de măsurat • ••••••••• Te]efon 630. Cornlll Vâuă.torului. 
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MICA PUBLICIT ATE. 
Tot soiul de jucării f!'f vaze japoneze 

cu celea mai mari I.reţuri CUnll)lt.ră 1 
Salon ArtlMtique Bulevardul Regina! 
l\laria Nr. 21. 616 

Se caută 2 femei pentru tliMtribuirea • 
ziarului nostru cu plati, 8ăptăIDlloală 
de lei 100 tie p rsonnă. 

Perziudumi-ă pa~aportul No. 780-12 egtradat de 
Prefectura ora:şull1i şi judf'ţu lui Arad, il declar 
nul. Tot, la fel am anuntat în foaia. Monitorul 
Oficial Bucureşti. Iosif ~z'ende. 527 

Căţăi ra"ă "lup" de vândnt la tarma lui Ioan 
Iusth din Tornea. 54U 

"Se IIplică. O femeie inteligentă dir.t casă. buni 
ca bonă pe lângă doi băeţi oe îi am. Limba ro
mână se puseada Adresa îu redacţia. ziarului. 539 

Pivniţeriu el'lpert In manipularea ~i tragprea în 
sticle It. vinul ui aflA angdjament imediat,. Petiţiile 
aoluda.te cu referentiile necesare a. se adresa. la 
Biroul " Keletl' . 537 

Garnitura de prâ,nzitor câ.şt.igată, ca premiul 
prim dela societatea de Patronaj din Arad e de 
vânzare, Detaile la. Csiszar Calea. Aurel Vlaicu 
}ilo. 1. 536 

Dactilografă română maghiară la o intreprin
dere din Arad să. cauti urgent. Detaile la Biroul 
)iKelet". 5'15 

Lucrători de ghete, ajutori, croit ori şi confQc
ţionari află. an~8.jarneut cu plată. mare. Adresa: 
Biroul Wallinger 542 

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

In 23, 24 N oemvrie 

Miercul'i, Joi 

Senzaţie PatM! 

Capriciile sorţii 
(sau inima de ţigancă). 

Dramă din viaţa ţiganilor 
americani in 7 acte. 

In rolul principal: N azi- tii. 
mova.. .- W! 

In 23, 24 Noemvrie 

Miercmi, Joi 

Senzaţie Pathe I 

Fiica de argint 
Sct'ni:i. dramatică în 4 acte. 

ln rolul lui Jefferson 
Hunter colebml artist 

american. 
Frank Keenan. 

........................... 
De ,râu.II.t 
un aranjament complet ne cinematog-raf în stare. bună, 
un motor cu benzinit - Dynamo ti H P. retlector cu tOate 
accesoriie, loc de stat jos pt'n:ru 400 persoal!e. Adresa: 
IOAN MERCEU. primsecrt>tar NMiac, ,iudo Arad. uZa ........................... 

Ludovic Losonczy Arad 
81uvaerglu al CeaaornfcaT .• Plata Avram Iancu No. 1. 

I Mare asortiment de YtlrlghBte de logodnă, oroloalle de 
buzunar 81 (le perete argintarII. Cumpărll. aur pentru un 
452 preţuri urcate. 

Cel mai i e ft i n isvor de cumpl1rare 
pentru sesonul de t o a m n ă este pră

vălia de modă 

"STRASSER" 
vis-a-vis de hiserica Lutherană 

, 

G4ZETA ARAOULUI 

IOAN liGi 
llIAGAZ.N UU 

ABTICOI.E DE 
480 

ARAD Bulevardul Re
, gele Ferdlnand 

1. No. 16 (fost Boros Beni-t.) 

manufactură, 

stofe si rnătăsuri 

Filiala Chisineu . , 

, Vân~.are engros ---- .- --Atelier BOU de fotografiat! 
Să aduce la cuoo,:,tinţă Ono pnblic c:t am deschis În Str. 

SaguDa vis-a-vis de Cinema Eliaabeta. un 

atelier de fotografiat 
unde să esecută fotografii de copii, grupări, familiare, 
mirese ':li înmăriri. La ct'rere să fac fotografii la casă, 

Pose pel~tru lept}maţie STEFAN KURTICEAN 
să pregatesc In 24 ora. ----

Aviză.m onoraţii no~tri clienti 
că ne-IL sosit un 

transport mare 

de CARTOFI 
din Braşov. Vindem în en gro:-4 
şi în roic cu preţuri conveuabile 

Arădana soc. comercială şi in
dustrială pe acţiuni A RAD. 

-

. ......................... . 
USTUROI 

dela 50 klg. în sus în orice can
titate se poate cumpăra 1. firma 

Rosenber;;er şiUo. 
Strada Ecatarina Teodorlu 2 

........................... 
Regatul România.. Tribunalul Ara.d. 

Cof. 5803/2-192l. 

Publieaţiune. 

Tribunalul Amd publicU. că a introdus 
procedura de concorda-t for'ţ~t fitră fali
ment 1n urma cererei lui Adalbert Na.jme 
n;yi domiciliat In Arad, 

Ca inspectol" de avere este numit dr, 
Emeric Zubor advocat domiciliat în Arad. 

.; " -

24 Noemvrie 1~21 

Bega tni România. 

Cof. 5608-1921. 

Pn blieatinne. , 
Tribunalul Arad publiCă, C[1 a tntrolj 

procedura de concordat forţat rara fa:·~ ( 
meut în urma cererei lui Sheer KI1:' !·n 

Adalbert proprietarul cafenei. dom.·1 t; 
Arad. 

Ca inspector de avere este numiti 
Zoltan Bogdanovics dom. in Arad. . .il 

Pl'Ovoacă pe creditorii, că sa unu" '::~ 
ţ 1 1 • 1 . ' ,~t creau e e sa e lllC UZlve până la 31 Der. 

vrie 1921 în mod prescris în §-ul 28;' 0rt 
ord. min. 4070-1915 M. E in scris ;'j 

indicarea contităţii şi a titlului de dre'~I: {~re 
creanţei, cu indicarea acoperirei de camt~ 
a dreptului de amanet sau a altor ea~ llit 

ori să aducă. alte documentele OrigiD;;; 
despre creanţe. -Il! 

~eprezentaI'ea prin advocat nu e, . ,cii 

obligator. 'i 

Ca termen pentru desbaterea de e~~ ~ 
cordat forţăt este fixat 27 Ianuarie lIH ':Ili 

a. m. 10 ora (Palatul Tribunalului, eu;! Cl 

uşa 74). . in 

Efectul de drept al Introducerei p;, 
cedurei de faţă se Incepe cu ziua de ·111 

11 Noemvrie 1921. 
Arad, la 11 Noemvrie 1921. -'1 

Peutru autenticitatt ti 

Dr. Popoviciu, ill. p. Gartner, ,lI: 

judecator_ oficial superior. ! ... - ________________ -...I;·"r 

Licitatiune Dlinnendă. , 
Serviciul economic al oraşului Jn'. .11 

cipal Arad ţine licitaţiune minuend<l in·1 c.: 

'Noemvrie anul curent la ora 4 p. m. 
localul serviciului economic aflator în ~t: 
primăI'iei No. 104, pentru lucrările n~; 
sare de compactură. , 

Ca vadiu ,se vor depune 500 lei ):; .~ 
gata, sau hârtii de valoare acceptibile, 

Ofertele 1nscris se vor inainta în ( '.1 
închis şi se vor lua in considerare DU: ! 

atunci, dacă acestora le este alatnrar :: 

vadiu şi daca ofertantul declară, ca cunoj~': 
şi primeşte condiţiunile licitaţiunei. .1' 

Condiţiunile de licitaţiune J1linu~:., 
se pot privi şi inainte de licitaţiuue " 

Dnul Consilier economic . 
Ofertă se poate face numai pe ic " 

preţului de ofertă, care foain penti'U r. CI 

se poata câştiga la serviciul econoll1ir., 
Arad din şedinţa serviciului eCOUL':: 

oraşului eli drept de municipiu ~~{ :i 

14 Noemvrie 1921.' 
Provoacă pe creditorii, că să anunţa I al 

creanţele sale Încluzive până la 15 Feb· la 
ruarie 1922 în mod prescl'is in §-ul 28 ~ Serviciul economi~ .' 
din ord. min. 4070-1915 M E. înscris, ! ------------.----11~: 
cu indicarea contităţii şi a titlului de drept 
a creanţei indicarea acoperirei de cam bii, 
a dreptului de amanet sau a altor cauţi 
ori să aducă alte documente originale 
despre creante. 

Reprezentarea prin advocat nu este 
obligato!'. --

Ca termen pentru deshaterea de con
cordat forţa,t e~te fixat :n Martie 1922 a. 
m. 9 ore (Palatul Tribunalului etaj 1. sala 
Nr. 74). 

Efectul de dl'ept al introducerei pro
cedUl'ei de faţă se începe cu ziu1\, de azi 
18 Noemvrie 1921. 

Arad, la 18 Noemvrie 1921. 

Or. Popoviciu, m. p. 
judeca.tor. 

Pentru autenticitate: 

Gartner, 
oficial superior. 

, ·:r 
.' 

Administraţia = :1 

·t 

primeste sprepub-, 
li care anunţuri ief-
tine. 

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