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La noi !!i ill Franta. 
P,Lrlamentul francez a a- Nu putem să ne gân(!im la 

phmdnt cu insufleţire discursul aceea ce se petrece în Franţa. 
dlui Briand relativ la politica fAră să nu facem o compa
fl\Cuta până acuma, cum şi la ex- raţie într'e aceea ce se pe
punerea făcuta de dsa, la Vl as- trece acolo şi Intre aceea 

U hington, tn chestiunea desal'- ce se petrece în România. 
c m~rei, arMâud astfel că am- Şi la noi, ca şi ÎU }ilranţa 
'. bele corpuri legiuitoare ale guvernul, are de luptat cu 

I • Republicei, tnţelegand nevoile multe greutăţi şi mai ales cu 
,prezentului, se asociaza din multa incăpaţCmare din partea 

tot sutletul la opel'a ele re- adversarilor săi, şi la noi, ca 
facere şi de consolidare a şi în B-'ranţa. sunt mal'i pro-

. poporului francez. hleme la ordinea zilei, cărora. 
Pentru fi da, ln acel aş timp1 guvernul cauti\. sn le dea o 

o formă cilt mai ma.teriala a- soluţie nrmolliea; şi iu Honut~ 
cestei asociel'i a Parlamentului Bia ca şi in statul thmcez, gll

, la opera guvel'nului, Camel'a fi vernul e susţinut de upiciunea. 
. votat o moţiune de incredere publică şi de naţiune; şi aici 

a căreia forţa şi convingere a I ca şi acolo, guvernul a obţi
, fost o desavual'e formala a tu-I nut inCl'ederea parlamentarilor, 

tulor iutrigilor Incercate de pl'intt"o moţiune entuziastă, 
câţiva ne~lUlţ~lmiţi cari nu î.n- ! Exista, totuşi o deosebire, 

l tele~ Să-ŞI ofere altă şahs- întl'e utMea analogii şi anunte 
! , tacţte de cât aceea de a pune aceea, destul de întristătoarB 

, pied~c~ activ.itaţei altuia şi de că pe când în Franţa numa.~ 
a anIhIla orI ce sforţare 0- rul celol' cari nu se R:3ociază 
nesta şi adevarat pornită din lIi). opera rmţiol1ală, e redus 
dragostea de neam. I la noi, acel număr este mult 

Au fost şi sunt, de sjgur 11 mai considerabH, mai ales ţi-
•. ~i în Franţa, destui politiciani, nttud sea.mă de populaţie şi 

ra.u intenţionaţi, venali şi am- de totalul reprezentanţilor na
biţioşi pâna la ridicol cari, ne· ţiunei in Parlament. 
mulţumiţi cu ori ce guvel'll,. Acolo împotrivil'ile sunt mai 

~ 
indiferent de culoare politica, 1 fl'agmental'e şi cel puţio, in 

. , au cautat sa. compromita ac- 1 formă, acele impotriviri in
punea dlui Bl'iand, la \\ras- I ceal'că să-şi găsească o justi
hiugton, mai înainte ca primul I ficare~ La noi, din contra, îm 
ministru francez, să fi ajuns potrivil'ile sunt fa.cute în masă, 
în acea localitate. de câteva grupări politice, ce 

• I Dl'eptatea cauzei apitl'R te 
~i interesele tu joc, au fi\.cut 
[usa ca. Parlamentul francez cu II rare excepţii mai mult indivi
duale, sa susţie, In numele 
opiniunei publice, opera dlui 
Briand. . 

Moţiunea de încredere vo
tata acestuia de Parlament şi 
manifestaţia de simpatie făcută 
de naţiune primului ministru, 
au avut darul de a paraliza 
ori ce acţiune duşmălloasă a 

'1' opoziţiei fragmentate, stârnind 
un nou interes pentru viitorul 
Patriei şi pentru interesele ft'an
eeze. 

nu urmal'esc altceva de cât 
să vie prin ori ce mijloace la 
putere, ceea ce dovedeşte în 
comparaţie, cu Franţa şi un 
nivel politic şi unul intelec
tual SCăzut, în rândurile gl'U

pil,rilor opoziţioniste. 
Acolo, apelul'ile ce se f<lc 

către partidele politice, .în nu~ 
mele naţillnei, sunt mai lesne 
înţelese şi ~tisfacute, ca la 
noi, de oare ce tradiţia po
litică este tn Franţa mult mni 
bine stabilită, iar nivelul - ,mo
ral al grupărilor politicet niai 
limpede şi mai superior" 

In Franţa, guvernul a c11e-

mat la muncă pe toate pal'ti
deIe politice şi le-a cerut 
jertfe pentru naţiune şi mai 
toate acele pal·tirle au inţeles 
şi au primit. La noi, din ne
fericire, guvernul atrage de 
luni de zile atenţia. opoziţiei, 
asup"& nevoilor de seamA ale 
ţăl'ei şi totuşi aceasta opo
ziţiune, nu ţine socoteală de 
ciU de interesele şi de pati
mile ei. 

Suveranul, guvernul, Pal'la· 
mentul, chiamă opoziţia ]a 
muuca. patrioticA şi parlamen
tară, dat· vai, liber'aIi !;li l'egio
nalişti transilvăneni, stau de-o 
parte Intr'o ruşinoasit lipsă de 
activitate, aşteptând,., gu vernul, 
de-şi ştiu bine ca nu au popu
laritatea neceS,ll'ă pentru a. lua 
f['ânele guvernului. 

E mişca-tor aceea ce se 
petrece în Franţa şi e tr'ist 
aceea ce se petrece la noi. 

De aceea bine şi frumos 
ar fi ca gl'Upi\.l'Île de opoziţie, 
sa ]ase la o pat'te ltmdele, 
ranchiunelp, şi bravadele copi
lăreşti şi să priveasca 'in spre 
mal'ea republică, luând exemple 
şi Invăţaturi de acolo. 

Să rămâe, daca. vor, partide 
de opoziţie, pe chestiune de 
idei, dar să înceteze de a lovi 
tu interesele ţarei aspirând la 
putere, atâta Itimp, ca.t acele 
grupări politice nu vor pu
tea obţine Increderea naţio
nalA. 

Ciaiul doamnelor române 
pentru copiii săraci. 
Se llduce la cUlloştinţa 

Că azi, 11 Decemvrie 19:!1 
In. ortl 5 (lupă amiază va 
nvea loc în ~aJa de sus a 
hotelului "Crlwea Albit'· un 
Cillill urmat de dans al ca
rul folos este destinn,t Soc. 
Reuniunea :Pemei1or Româ
ne şi Soc, Donmnelor Uo
miine pentru ajlltornr~~-, 00-
})Ulor săraci (le sărbatorile 
CrAciunului. 

, 
Schimbul detinutilor 

politici intre Unga'ria ,i 
România. 

Lista deţinuţilor români, 

După. lungi tratativet guvernul 
român a reuşit să ajungă. la tnţele
gere cu guvernul ungar in chestia 
eliberă.rii românilor deţinuţi In Un
garia, in schimbul eliberlrii (etă
ţ~nilor unguri deţinuţi în Rowâ
lIIa. 

Se ştie in ce împrejurări au fost 
deţinut;i cetătenii româ.ni de aulori
tţl.ţile ungare. Mat toţi aceşti deţi
nuţi n'au avut altă vinâ decât că au 
trecut cu trenul prin Ungaria. A
genţii şi autorităţile ungare au in
ventat apoi impotriva lor acuzaţii de 
spionaj, Iradare faţă de patria un
gara etc • 

Schimbul deţinuţilor a avut 
loc Joi, 8 Decemvrie in gara Bors. 

Dintre deţinutii unguri, tn număr 
de 35, cari aveau să fie predaţi 
Ungariei, 13 au cerut mai de mult 
ca să. li să permită a rămlÎne in Ro
mânia, ceeace li s'a admis din partea 
guvernului român. 

Ceilalţi deţinuţi ungari au fost 
duşi Joi cu un tren special la punc
tul de frontieră Borst sub conduce
rea dlui dr. Bianu inspectorul gene
ral al Siguranţei şi au fost predaţi' 
autorită.ţilor ungare, 

Deţinuţii români au fost aduşi ~i 
predaţi in ac.'~I<t~ timp, României) de 
către inspectorul poliţiei din Buda
pesta d, Wilhelm BJnard. 

Lista deţinuţilor politici români 
pred&ţi de Ungaria e următoarea: 
Ca.rni! ManuiJa (Lipova) Stefan Cerna 
(Timi~oara») I\-h~u Teodorelicu, Ioan 
Cerna (Timişoara), dr, Pulea Naha
mâl, Dumitru Crăciunescu subloco
tenent din Craiova loao Tonea stu
dent al facultăţii de medicină din 
Cluj, Ioatl Cioara (Roşia Jud. Hune
doara) Simion Avramescu (Deva) 
Stefan Ardelean (Arad) Victor Firu 
(fiul deputatului din Oradea) Stefan 
Satu (Satu Mare) Nicolae Lazar 
(Sighişoara) Virgil Popovici (Si-
ghlşoara) Romulus Popescu din 
(Beiuş). 

Sosiţi la Oradea mare, li.. ins
pector' Bianu a comandat deţit1uţilor 
români eliberaţi o masă, în restau
rantul gii.rii. 

Cei mai multi dintre ,ei. s'au 
plâns împotriva ;ăului tratament de 
care (au impărtă.şit în temniţele un
gureşti. Spun, că au fost purtaţi a
proape prin toate închisorile şi tabe
rile de internare, 
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Regulile de observat la scarlatină 
şi in generul li, honh'le cOlltngioase (molipsitoi,re) 
1. Pe intrarea locuinţei, unde să 

aM bolnav de scarlatină ori de altii. 
boală contagioasă, se va afişa o 
blallchetl roşie, îndepărtarea acesteia 
se va face Humai cu aprobarea me
dicului sanitar al oraşului. 

2. N u-j permis să ramâ.nA in ca
mera bolnavului altul decât ingriji. 
loarea resp. ingrijitorul (infirmierul) 
bolnavului. Prin camera bolnavului 
n'au voie sa treacă alte persoane. 
Ingrijitoarea bolnavului, înainte de a 
eşi (110 cameră, t~i va splda bine 
miinile cu apă şi săpun, iar dacă ese 
din locuinţă, îşi va schimba şi haÎ
nele. 

3. Nu-! permis să fie transportat 
bolnavul in altă lucuinţă fără prea
labila învoire a medicului sanitar al 
oraşului. 

4. Dacă. s'ar atla in locuinţil. bol
nav cOlltagios cu ocaziunea mutatu
lui, se va anunţa cu 5 zlie illai'lte 
medi4;ul sanitar, care se va îngriji 
de transportarea bolna.vului ~i de 
desiufectarea locuinţei, ce urmează 
să fie păIăsită, Biancheta roşie va fi 
afişată şi la noua locuinţlt 

5. Nu i permis sA meargA. per
soane din locuinţa, unde se află 
bolnav de scarlatillă., in alti familie, 
unde sunt copii. 

6. NI1~i permidl. transportarea de 
bolna,'i de scarlatină şi peste tot 
cOlltagio~i cu birja, cu omnibusul, 
tram vaiul, trenul sau CI,1 orice ait 
vehicoJ, cu cari calătoresc ŞI alte 
persoane. Trall8porlarea bolnavului 
contagios, câud este necesari., se va 
face la cererea familiei ori a medi
cului curant ~i la ordinul medi
cului sanitar al oraşului cu tril.
suta specială a primăriei în mod gra
tuit. 

7. Nu are voie si. exerciteze 
camerciu cu alimente şi mai ales cu 
lapte aceia, în a cArUI familie resp. 
locuinţă. este bolnav de starlatină. 
Bllle înţeles in timpul dela de
clararea boalei până la desinfec
tare. 

8. Nu·i permis să se scoati. din 
camera bolnavului patul, hainele de 
pat, ori-ce {el de haine şi albituri, 
jucării, cArţi şi hârtii, ziare, scrisori, 
alimente sau ori-c~ obiect atâta 
vreme, câtă. IIU s'a făcut încă des
infectarea camerei. Hainele de pat şi 
alblturiie murdare vor fi adunate în 
o ladă. sau sac, care se poate În
chide bine ~i apoi la un timp des
infectate. Acele obiecte, cari trebue 

Cursul liber de seara. 
}>rogrsmul sillltămânnl. 
Luni. Limba româilă. {Cursul func

ţionarilor) L Conjugarea In Opnver
zare. Prof. duH 1. Dabiciu, T' Mager 
- Limba română. (Cursul funcţiona
rilor) II. Calităţ.ile stiiului. Lectură. 
Prof. d. Lazar Roşculeţ. Limba 
franceză. 1. • Le professeur entre dans 
la classec. Lecture, trad'Jctioll. Prof. 
dna Lucia V. Babescu. 

.Marţi. Limba română., (Curs pub
lic) cOlljugarea III-a. Converzare. Prof. 
d. Lazar Roşculeţ. - Limba franceză 
II. Gallici:imes. Phonetiqua. Prof. d. 
J ean Decamp, 

Miercuri. Limba franr.eză 1 Con
versation. Prof. dna Lucia V Babescu. 

curăţite zilnic, ca de ex. farfuriile. 
cutitcie, lingurile, etc. de cari h'a fo 
losit bolnavul şi îngrijitoarea, nu vor 
fi puse la olaltă cu celelalte, ci spă
late separat in alt Joc (mai bine în 
insaşi camera boinavuloi.) Acele al· 
bituri, pentru a d"tror spălare nu se 
poate a~tepta desinfec!area, vor fi 
spăbtte sepcrat de altele, ia~ându le 
să Îearbl cel puţin 2 ore iri apă. cu 
leşie. Când se spală. albiturile u
nui scarlali nos, tot atunci şi tot 
acolo nu se vor spă!a şi albituri le 
altora. 

9. Nu-i permis să se folosească 
şi alt undeva mătura, peria, lopata 
de gunoi, prăfuitorul, etc. cari s'au 
folosit în camera bolnavului mai 
inainte ca sţ~ fi fost desinfec· 
tată. 

10 Nu-i permis să se pună gu
noiul şi rll.mlşiţde camerei bolna
vului cu ctlalt la un loc, ci tre
bue pus in cuptorul (soba) camerei 
~i ars. 

1 L Nu i permis să se a~rizeze 
hainele de pat ale bolnavului în fe
reastră fie că-i aceasta la stradă, 
cune ori coridnr inchis si cu alil.t 
mai puţin să fie· sCUlurat~ pe ferea
stri. covoarel~, pratuitorul ~i peste 
tot ori ce obiect din cam era bol na
vului, Înainte de desinfectare. 

12. Mai ales tă1âţele ("qu:lmele) 
cari să de~prind de pe pielea boina· 
vilor de scarlatinii., sunt principalii 
răspânditori ai boalei. Aceste ţărâp 
~i bucăţi de piele vor fi aduuate 
frumos in hârtie ori sdrenţe şi amll
cate cu totul ia foc. 

13. Nu·i permis să se deşfOrteze 
conţinutul ţucalului (bilului, oala de 
noapte) in closet înainte de a fi fost 
desinfectat conform instrucţiei dată 
de medic. 

14-. Dacă bolnavul a fO'lt inter
nat în spital. ori s'a în~ăllltoş;;t 
ori a murit, )ocuÎnţl va fi desinfec
tată. 

Desinfecţia este obi igătoare pe u
tru toţi şi se face gratuit. Este ne
cesar să fie desiofectate şi persoa· 
nele de contact, adecă con locuitorii 
bolnavului înainte de a părăsi 10· 
cuiuta. Şi desillfectarea persoanelor 
se face gratuit. Desinfectarea O va 
face numai insti!utul de desinfectare 
al OPtsului, 

15: Nu·j permis sA se sustragă 
nici un obiect şi nici o. persoanA 
dela desmfectare, pentrucă altfel 
se face posibilă rlspândirea boalei. 

Joi. Limb:l româ'1ă. (Cursul func
tionarilor) I. Conjugarea IV. Lectură 
Prof. dnii Ioachim Dabiciu, Trăian 
â'f ager. _. Limba română. (Cursul 
funcţionarilor) II. Continuue. Lu
crări În scris, Lectură. Prof. d. Lazăr 
Roşculeţ. - Algebra. Operaţiuni cu 
numere algebrice. Prof. d. 1011 Du
mitriu, 

Viner·i. Limba română. (Curs pub
lic). Conjugarea IV. Lectură, ProLd. 
Lazăr Roşculeţ, -- Limba franceză 
1 Exercices de grammaire appliquee. 
Prof. dna Lucia V. 13âbescu.
Limba francezii. II. Causerie lilteraire. 
Prof. d: Jean Decamp. 

In jurul crimei 
din Tamand. 

Un comunicat al Companiei 
de jUllfbl'mi. 

Primim spre publicare următoa
rele: 

Domnule Director! 

Intrurât de la comiterea fioro!>u
lui atMtat si'i,vârşit în noaptea zilei 
de 30 Noemvrie a. C., cir~u!ă o mul
ţime de versiuni, unele mai nea 'evă
ratf> decât a:tele, fie că sunt puse în 
circulaţie şi Co'p0l'tate În neştiinţa 
de cauză, fie cu vădit interes şi cu 
toată reaua credi l;ţă, specu lându-Ie 
spre a isbi, în tnsă~i instituţiunea şi 
restul jandarmi10r cinsti~i ce n'au 
·tvut nici un moment şi nici nu au 

imic c mun cu criminalul, Compania 
de j:llldarmi in dorinţa de a reda 
faptt'le în adevărata lor lumină vă 
trimite alâturatul comunicat pe care 
vă roagă a-I publica tn coloanele 
ziarului ce cu onoare conduceţi. 

Comunicat. 

In Il o~ptea de 30 Noemvrie a. c. 
s'a să.vârşit o crimă oribilă în urma 
căreia a că?ut victimă unul dintre 
cei mai buni români, mult n'greta
tul Chera Cră~iun proprietarul pu-;tei 
'rămand, împreună cu servitorul 
său, iar doamna Chera a fost grav 
rănită. 

Autorul acesteÎ odioase crime, din 
nefericire este un jandarm, trImIS 
Compliniei pe data de 1 Octomvrie 
a. C., dezertor de mai multe ori din 
Batalionul de Instrucţie al Regimen. 
tulu! de jandarmi unde era che
mat să*şi îndeplinească. serviciul mi
litar. 

Trimi~ Companiei şi tinut sub su
praveghere, pentru a nu mai putea 
repeta cele trei dezertări ce a avut 
ÎI) unitatea în care îşi făcuse stagiul, 
cu nimic până h comiterea oribilului 
dublu asaSInat, nu 81*3 desvaluit in
stinctele crimi;la'e itlă.~cute, care ti 
c1ocoteau în vinI'. 

După f<'Iul cum a preparat în 
toate amănuntele crima, după felul 
premeditărei asasinatului, duoii..sâ.ng-ele 
rece cu care a ridicat viaţa c~lor 
două victime ale sale, după feiul cum 
~i-a însuşit parte din lucrurile vic
time, rezultatul odioasei sale fapte, 
după modul lini~tit, cum s'a dus să 
se odihnească la o fpmee din apro
piere, ca ş: când săvâr~;se cea mai 
bunr, faptă, după încăpăţânarea şi ci
nismul arătat la primele cercetări, 
justifia a pu rut vedea î!1 el prototipul 
cri",in~lului i ,ăscut, care nu a as
teptat decât momentul prielnic să-şi 
dea drumul porlJiriior criminale, şi 
poftei de sânge instincte căror a că.
zut victime nevinovate cei amintiţi, 

Din cele arătate mai sus se 
vedea că. intru nimi~ nu se poate 
face vre-o apropiere, între haina cjlJ~ 
stiU!. de jandarm, şi fiorosul criminal, 
sau Între însăşi instituţiune, şi uci
gaşul care pâ.'1i"~ ieri făcea parte din 
chiar instituţiulIea jandarmeri\.'i, 

Această pată de sânge proaspAră 
rămasă !Ium:ti pe mânile criminaului, 
nu a murdărit câtu~i de puţin haina 
de jandarm, ci a avut de scop de a 
forţa să scoatii. cât mai de grabă pe 
criminal, din marea masă jandarmă. 
rească, unde nu se sjmţea bine, gra
ţie beţiei de sânge, care-j cerea în 

ori ce chip să părăsească locul de 
cinf;te ce-I ecupa pe nedrept, Spre a 
se aşpza cât mai repede acolo, unde 
o voce neinţeleasă noul!. il cheami 
să*~i ia locul săn, alături Cu toţi de. 
clasaţii socielăţ~i noastre. 

Ca un indiciu vii.dit de lipsa de 
legătură intre fiorosul criminal şi in. 
stituţie, este explozia de revoltă ma. 
nifestată de restul jandarOlilor cin. 
stiţi, cari au inţeles a face un ade
vărat apostol at din meseria Cf: au 
îmbrii.ţiŞlt şi cari la primirea vestei 
aU în fierat odioasa crimă, şi au ce~ 
rut cu insistenţă că odatii. ancketa 
terminată, criminalului să i-se aplice 
cele mai a~pre rig-ori ale legei, iar 
între ei şi pornirile criminalului să 
se facA O larg-ă despărţire, nefiind 
nici un punct de atingere. 

Ca o chezăşie pentru viitor ,i 
pentru a asi~ura pe cei cari le-au 
incredinţat liIarcina de a veghea pen
tru buna lor linişte, şi făcând ab. 
stracţie de cele întârnphte, ei Vor fi 
şi pe viitor acelaş gaj de ordine ca 
f;JÎ până tn prezent, 'insufietiţi de a. 
cela~ spirit de devotament necon· 
diţionat, pl'lntru ducerea la bun sflr
şit a grelei misiuni de jandarm. 

(N. R) Tn articolul nostru din zi
lele trecute, fâcându-ne ecoul opi
nil1nei publice, a"1 veştejit tendinţele 
răuvoitoare, arătate de unii, de a se 
lovi Într'o instituţie necesarl şi dis
ciplinată, din cauza crimei unui des. 
creerat, 

Dăm deci loc cu plăcere, Iămu
rirei de mai sus, şi asigurănr institu
tuţiunea, pc ~efi şi ofiţeri, de stima 
şi încrederea obştească. 

Astfel ne recomandă idee de 
dreptate şi aceea de ordine de stat. 

jil 
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Cluj, G. M. şi D. I. Cucu. Cartea 
unui vâniltor supărat. Pamfiil Şeicaru, 
Cărţi şi revist~. - Cronica maruntă, 

~I 

Vo 
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:u 

- Desemlle de Demian şi Victor, n 
Ion Popa. - Reprodureri dup!!. lu· 
crările sculp!orului O Hau. Exem
plarul cu numeroase desemne 2 lei 

in 
50 bani. gi ___ a _______ ..... .l' 

Răspândiţi 

"G,azeta Aradului" ..... __ . ., ....... 
GhaorghAR' ~1·DerS~~;1:~~I)altQane,blnse nef)·liO'e'icostnmeSlr.ElUille~cH~r:î " u" ' b o - Edlflcnl Cafenealnl 
---------.-.;:~--------_____ ClaM separată de masurat. . 504' Telefon 6:10. Cornul Vâ-uătornlai, 
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Investirea 
P. S. episcopului Nicolae Ivan, al Clujului. 

Joi, a ~vut I.oc. în C~pitală soJem
(illtea Hlvestlrel P. S. S. eplsco
'11ui Nicobe !vaII al Vadului, Clu-

· :Jui şi Fdeacului. . 
, Au asistat la aceasta solemnitate 
:ulreagă oficialitatea civilă şi miEtară 

frunte cu metropolitul primat dr. 
· l!iroll Cristea, mitropolitul Pimen al 
l!oldovei, general Averescu, primul 

· ~:nistru cu membrii guvernului, dem· 
;ilarii lllalţi ai ţării, o delegaţie a 
'arlamentarik>r etc. 
r La orele 10 s'a oficial; un Si'lrV1C\ u 
ieligios la mitropolie. La orele 11 şi 
:,rultate cortegiul episcopi ei a plecat 
~D trăsuri dela mitropolie la Palatul 

: ~eg,l tn sunetele tuturur clopotelor 
;in CapitalEi.. 

La intrarea tn Palatul Regal garda 
1 dat onorul, iar muzica mi titari. a 

• 0100at spre rugăciune. 

Solenmitatea predării cârjei. 
La orele 12 se anunţă În sala 

Twnului sosirea M. M. L. L. Regele 
· ~ Regina, însoţiţi de Principesa 
\!arioara. 

P. S. Sa Episcopul Nicolae Ivan 
/Ste Introdus în sală. îmbră.cat in 
idejdii. 
Suveranul pronunţă formula sac· 

il!llentalil. de investire şi credincioasă. 
:Istorire. 
. D. O. Goga ministrul Cultelor 
llte~te decretul regal. 
.~poi M. Sa Regele incredinţeazll. 

· ,Mja pastorală. Episcopului lvan dat14 
11 L P. S. S. mitropolitul primat. 

P. S. S. Episcopul Ivan primind 
drja rosteşte următoarea cuvântare: 

Sire 
Pri mind cu adâncă. recuno~tintă. 

:in mâinile Majestă.ţei Voastre c1irja 
'lfiscopească, mă tnchill cU adâr~că 
illerenle Domllului care prin Unsul 
iitt Îmi dă acest semn văzut al pu
:trii duhovniceşti. 

Gândul meu mă poartă În această 
dipă miFătoare la zile de slavă ale 
\wevodului Stefan cel Mare şi Sfâ'lt 
i:răluc:itul 'înaintaş al Majestăţei 
Voastre, car e din credinţA aprinsil. în 
tei ce,i da Cunulla biruinţelor Hetre, 
,aloare înălţa altare de Închinare, ca 
l~ simbol de al legăturii nedespăr
i;:e dintre Domn şi biserica poporu
li sllu credincios şi viteaz. 

Din acest sentiment de slinţenie, 
,ră;,ă,rit desi~ur în sufletul Voevo
:llui deja Putna şi fapta mare a 

· ~?iscopiei mele la V ud, meni tă. să fte 
· :u numai un isvor de lumini si mftn· 
~ere sufletească, ci în acela, timp 
" un indrurnitlOr national al rom!Îni· 
r" din nordul Ardealului către con· 
r:illţa unei stăpâniri române~li pe 
,:aiurile feuclelor sale Întinse. 

Siret 
Dumnezeu V'a învrednicit si fiţi 

, TJ numai un mare illţelegltor al a· 
,estor C '!lcepţii t ci V'a dăruit cu 
llbel,ugare cerească ~i norocul bi
ruinţei celei mai mari, prin care a·'-!-,i 
>,fâptuit la capătul unei epopee 
6<orioase, minunea unităţii naţio-

· :ale. 
Din strllucirea ei biuecu"ăntată-

1 iSl'orât şi reiufiinţarea Episcopiei 
t,le, pe care Majestatea Voaslră 
:TI învîat-o din ruinele sfinte dâ'l
i,.j o nouă. semnificaţie pentru or
:doxie, vechea ctitorie istorică a 
loevodului Rlefan cel Mare. 
. Să trăit'j Majestate! Tră.iască 
\ăvita noa~tră RegillEt! Trăiască. AI
!ţ~le Lor Principii şi Domniţele re--

gale! Trăiască iubita noastră. Di· 
nastie! 

M. S. răspunzâ-nd, a spus : 

,IlIcredinţllndu-ţi câria pastorală 
la noua epi;;;copie ortodoxă a Vadu 
lui, Feleacului ~i Clujului pe care 
eşti chemat să o conduci, tn ţinutu 
riie în care acum patru veacuri Şte
fan cel Mare şi Petru Rart'ş t,i 
rânduiau episcopi pentru plis10rirea 
sufletească a binecredjncio~ilor Ro
mani, să. nu uitam că. marele Şa
guna a luptat pentru unirea bisericei 
ortodoxe a tuturor Românilor orto, 
docşi. 

• Modul cum ai condus toate tn
sărcinările pe cari le al a Vllt este 
o che7,ăsie sigură, că noua epIsco
pie va' fi condusă de un vrednic 
organizator care va şti să clli
dească. pe temelii sănătoase şi trai
nice._ 

M. Sa a terminat mulţumind P. 
S. Episcopului Nicolae Ivan pentru 
urările de credinţă şi d! iubire pe 
care le-a adus Tronului şi îi urează. 
o viaţă lungă şi f.:ricită. 

ReC6jJţU la mitropolie. 

La orele 12 şi ju mă.tate cortegiul 
sta l:lapoiat la mitropolie, unde după 
un nou serviciu religios, au avut loc 
recepţiile. Au vorbit cu aceasta oca
zie mitropolitul primat şi d. mini .. tru 
O. Goga răspumând 1I0ul episcop 
N. Ivan 

Soh:.mnitatea a luat sfârşi t la orele 
2 şi jumătate. 

Si ndicalisti pusi , , 
libertate. 

" In 

Implinind pedeapsa de un an, la 
care fusese condamnaţi, pe baza le
gei Trancu Iaşi, şdii sindicalişti, 
semnatarii manifestului grevei gene
rale, au fost eliberaţi azi din închi. 
SOarea Văciireşti. 

Au fost eliberaţi avocalul Em. 
Socor şi tovară~ii săi Sp. Calu, I. 
Măgură. ~i Paul Mare. 

Fostul deputat Ilie Moscovici ŞI 
Al Pătruţescu, au fost menţinuţi 
arestaţi, fiind implicati tn afacerea 
comuniştilor dela Jilava. 

Ghempet, a fost trimis consiliu
lui de război, al corpului 1. din 
Craiova, unde urmează să fie jude
cat din nou pentru insult~ aduse 
comandantului Inchisorii Jilava, d, 
maior A ughelescu. 
.. ...,...., 

Consfătuirea Primarilor. 
La ministerul de interne a avut 

loc o cOlIsfltuire a primari/or din 
principalele ora~e ale României sub 
preşidenţia dlu; Crăsnaru membru în 
consiliul superior administrativ. 

Această cOl1sfătuire s'a ţinut în ve
derea convocă-rii unui congres al pri
marilor din oraşele principale ale ţă· 
rei, care se va ţine în curllnd in 
Cap:taIă. 

Cu această ocazie se ~va discuta 
sitll~ţia acestor oraşe, faţă de nouile 
le~i financiare şi legea administra
tiva. care se afla tn desbaterea Par
lamentului. 

INFORMAŢIUNI. 
In urma ref~ratului dlui mI

nistru de interne, Consiliul de ml
nifrii a decis ca pe viitor operile 
particulare literilre, sau de on ce 
altă natură, nu se vor mai reco· 
manda oficial. autorităţilor publice. 
>lpre cumpirare sau plasare. 

Incurajarea din partea Statului 
se va da numai de ministerul. arte
lor prin mijloacele ce-i sunt puse la 
dispoziţie. 

Autorită-ţile cari voiesc să cearEl. 
concursul prelocturilor fi ofi.:iilor ad
millistrative locale în folosul persoa
nelor streine cari vititeazâ. ţara, sunt 
obligate a se adresa mini,t·rului de 
interne (direcţia personalului). 

- Cu incepere d" luni 8 De
cemvrie s'au pus în circulaţie şi s'au 
modificat trenurile de m:l.i jos. 

Trenul 261 Arad-Curtici, cu ple
carf'a din And ~a ora S.OOt sosirea 
în Cunici la 5.37. 

Trenul 262 Curti ci-Arad, cu pie
carea din Curtici la ora 6.00 şi so
sirea la Arad 645. 

Trenul 26~ Lokoshăza-Arad cu 
plecarea din Lokosh,lza la 20.15 
si sosirea 1, Arad la 21 30. 
, Trenul 267 Arad·Lokoshaza cu 
plecarea din Arad la 17.30 şi so
sirea in Lok(lshaza la 19 15. 

Trenul 771 Braşov Zărneşti, cu 
plecarea di 11 Braşov la 9.50 şi so 
sirea în Zărneşti la 11.20 

Trenul 772 Zărneşt:- Braşov, cu 
plecarea din Zărneşti la 15.05 şi so
sirea. în Braşov la 16.35. 

TI enui 1045 Baia-Mue-Satu-
Mare, cu plecarea din B'iia-Mare, 
la 17 30. ~i sosirea in Satu ·Mare la 

- Intr'un şanţ lângă pădurea 
Ciala, a f<)f»t aflat cadavrul unui băr
bat ta elate de vre-o 69 ani. Fe
meia eare a aflat cadavrul a inştiin. 
ţat comisarialul poliţiei din Gai, care 
t'şiud ia fata locului cU lnedicu: ofi· 
cial, a conslatat mai multe tmpun
'iruri de cuţit pe cadavru, iar bu
zunarele mortului erau întoarse. 

Poliţia a luat măsuri intinse de 
urmărire. Identitatea asasinatului incA 
nu s'a putut tace. Faţa asasÎnatului 
e cu totul diformată de lovituri. 

J _-- It ..,.... ... ___ --ro 

Pentru orfanii de război. 
jlfulţlm~i"e pt~blică. 

In comuna Curti ci s'a colectat 
orfanilor de ră.sboi suma de Lei 1695, 
la care au binevoit a contribui ur
mii.torii dni ~i dne; Cornel Vilt Lei 
100, Mauriciu Vihig 50, Rozalia Vi
lâg 50, Bela Nagy 50, Etelka Nagy 
50, 3ela Merkler 50. Ladislau Kiein 
40 t Aurel Gur7.ău 50, Dna Gurză-u 
50, Simion Vi!ag- 10, Ioan Czene 20, 
MIhai Herpay 20, Mateiaş Piî~pok 
20, Ana Mladin 50, Minerva Mladin 
20, Nicolae Mladin 30, Mircea Mla
dm 20, Hugo Sternberg 20, Ioan 
Blnlm'an 20, Georg:e Palinkas 20, 
Maurt'r Odon 10, Martin Potjân 20. 
Nicolae Hemmer şi soţia ]0, Franţ 
Stern 40. Ludovik Merk1er 20, D. 
Waldner . 5, Ion Vdt ~i soti~ 20. 
Eugen Werth .. rn şi soţi ilO, Iosef 
S~eru 10, Iuliana Julan 20, Simion 
Drig 40, George Zuba şi soţia 40, 
Văd. Fidy 20, Văd. Takacs 20, Didi 
Florescu 25, Dna Miicu 20. Victo
ria Ispravnic 20, i\rmin Ritter şi 
soţia 100. l\hrloll Herczel.{ 20, Geza 
Herczeg 20, Geza Viiâg 30, Sever, 
Haiduc 6, Ioef Fri",ch ~i soţii 40, 

20.46. 
1046 Satu-l\hre-Baia- Samuel SclcOfer 20, AJbert Kerpel 10, 

.'\ndrtli Kilian !O, La!islau Monus 20, Trenul 
M·are,cu plecarea dill S·tlu,Ahre, Nic<llae Fachelman 20, Ilie Ursu 20, 
la 550 şi sosirea În Blia·Mare Al. Schlee ~i soţia 20, Stefan Zula.n 
la 9,00, 10. George Marian 90, Ion Nlcorescu 

- Citim în .Indreptarea. , D. N. 20, Vă.duva S. Mladin 20, NIcu. 
Titulescu, ministru fiuanţelnr. tntor- liţi Urs 20, Geza Klein 'şi soţia 20

1 
câlldu-se din concediu. a încetat, pe Iacob Să-cui sa, Z'fharia Colar 10, 
ziua de 7 DecemHil:, interimatul Stefan Grozav 10, Moise Urs 10, 
acelui departament cu care fusese Dr. A. F ~rent,:y 30, Iuliu Morod 1. Il 

în~ărciilat [~j. Take. Iouescut mini-IlO Ghergbe Urs 10. Total 1695 Lei. 
strul afacpnlor streme.c . Cu prilejul cununiei diui Luar 

- Directia regională a Poştelor Joja inv, Ramna cu dşoara Saveta 
din Oradea Mare. a adus ieri la cu· Brad d. Teodosie Rafjla îllv. Dezna 
1J0ştil1ţa poştei centrale din Arad, că. a iniţiat o colectă {ltre nuntaşi, la 
se vor primi declaraţii, pâ"lă. la ter- care au binevoit a contribui: 
minul fixat lS D~cemvrie, ora.) l'\ dşii Oet. Tâ,măşdan ~i Dna Lei 
seara, nil numai dela particularii cari 100, Valer Joja 20, Lazar .loja 20, 
au deplină sau potenţiuni la Casa de Romul .loja 20, Rozalia Mihăilii. 5, 
economii a Poştelor ungare, ci şi Al Slrca si Ulla Lt.>i 40. Viorel Giur-
dela acei pani(ulari l cari a\l depu- glU 20, I~an Brad 5, Cf)rml Bodea 
neri sau pl'etenţiuni la Casa de eco- 20, Teo!.losie Rafila 20, de tot: 
nomii a Poştelor austriece. Lei 270. 

- Ieri sIa relJapoiai la Arad, cu 
trenut accelerat, primarul oraşu!ui d • 
dr. 1. l~ohu. 

- Urmărirea hoţilor, ce au spart 
la Fraţii KOlliis continui cu mare 
aparat. Prefectura poliţiei a făcut 
cunoscut tutnror posturilor semnal
mentele hoţilor. Paral.,1 cu organele 
politiei S~ fac urmăriri de agenţii 
Sigurantei din localitate sub condu
cerea dlui Vulpe. 

Păgubita casa corr.ercială FraţH 
Kornis au majorat de altculU premiul 
dela 20 mii lei la 50 t,nii lei, care 
se va da aceluia, care va da infor
maţii care se ducă pe urm;J. ,i la 
prinderea hoţ,ilor. 

- Membrii companiei teatral e 
un~ureşti din Arad aii depus ieri ju. 
ră meintuI de ce tAteni roul/îni: J 6 ~i 
12 mem b.rii ai orchestrei. 

Societatea .Ocrotirea orfanilor din 
război. filiala Arad, aduce mulţu· 
miri călduroase dOllatorilor şi iniţia
tori lor neohosiţi, pentru jertfele de
puse in favoml orfanilor din război 
totodată relievează ~i nobleţa aceslOr 
acţiuni patri<)tice ŞI vrednice de imi* 
Lit, prin cari se dă prilej tUfulor 
oamenilor de bine a-şi achita o parte 
din obligilţiile ce au Cl:1 toţii faţă de 
urmaşii acelora,. ca.ri prin moartea 
lor lle-3U cdştigat. bucuri:t zilelor de 
azi ~i mărirea ţăi ii Iloa<;{re. 

}{ugll.m pe toţi ollmenii de inimă, 
ca Îl1deosebi acum în pragul iernii ~i 
al sărbătorilor Naşterii Dlui să nu 
uite a .jertfi pentru orfanii neamulUI. 

Helene GQ/(U~ 

preşedinta Suc. O. O. R. 

Red. responsabil: Laurenţiu Luca. 

Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vis cu Teatrul 
498 Oră~enesc. 
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Repertorul săptămânal. 
Duminecă: ~laKnll tol lI.x cu concursul Dnei 

Mici Horath şi Di. Andrei Laszl6. 
DaQNul cu Noroc opereta (Abon. A.) Seara: 

Luni: Clo)Jotele din Co ... eville cu con
cur~ul Dnei Mici HOl'Vllth şi Dl. Andrei 
Laszio (Abon. B.) 

Marţi: Jlazurul albsldru cn concursul 
Dnei ,}!lci Horvath şi Dl. Andrei 
La~lo (Ahou. C.) 

Miercuri: Offenbach operet,a cu concUl'sul Dnei 
MICi Horvath şi Dl. Andrei Laszl6 
(Abon. A.) 

Joi: Premieri Bocaccio (Abon. B.) 
Vineri: Bocaeclo 8. doua oari (Abon. C.) 
Sâmbătă: Bocaceio (Abon. A.) 
Duminecă: Matineu. Rosa din Stambul cu 

concorsul Dllei Mir-i Horval.h ~i Dl. 
Andrei Lllsd6. 

Seara: Bocaeeio (Abon. B.) 
Clopotele din Cornedlle reuumita operet.ă 

alui Robert PlaDqueUe se va reprezenta prima 
oari Sâmbă.tA. Rolul principal il va avea Dl. 
Andr~i Laszlo in ceJealalte roluri: Serpolette
Mici Horvath, Germain - Mici Halmos, Gaspar 
_ Radu lnke, Marchisu Henri - Andrei Laszl6, 
Renicheaoux - Mihai Ocskai, Primarul - Faludi. 

A doua reprezentaţie a operetei va avea. Luni. 

Dirigeutul orchestrei: Matei Csanyl. 
Regisor: Desider Jakabfy. 

In săptAmân& viitore se va prezentI!. senza
ţiouala. piesă sat il'ică ~ Knob!auch" - ailli Faun 1n 
rolul principal ou Bela Meszaros. 

oooo~oooooooooooo 

MICA PUBLICIT ATE. 
Cnsătoare bună. se oferă la case. Strada Sagnna 
~.~ 003 

_._-------~-------
!c::~eeose"Tii şielălliri 
usior t,ran,;formătoare În ll~ine private, de vân
dut. iefl in. 605 -_._._------_ .. _~. , - -
Se eautli. un 

contabil şi dactilograf 
perfect in limba română. Adresa Regiunel!. 1. Vi
ticolă, în Ciala. 

--- - -_________ A ___ ~ ___ _ 

Se atrage atenţiunea! 
publicului asupra casei 

ReTesz !Ii Reisz 
Bulevardul Re~ele Ferdhland 1. No. 9. 

Articli de Textile şi ma['e 
depozit de ată, de ţesut. 

G4ZETA AQAOULm 

CINEMATOGRAFE. 
1001 nopţi, bazin oriental in ~ acte, tn "Apoll?", 

9 10 11 Decemvrie. Oele mal frumoase amlll
ti'ri a' copilăriei noastre curate şi nevinovate sun.t 
pove~tile şi intr'aceste HaUma sau 1 O<? 1 nopţI. 
Vă.zând piesa aceasta, carI' este una dlntre c,..le 
mai grandioase producţii a cinemci, j,răim iară 
in pruncia naivă, când cunoşteam numai bUIJă
tatea şi credeam, că lumea întreagă e curat it şi 
nevinovat! ca noi. Al'are ori s'a d"t pri!~j, să 
avem o plăcere sufleteasea, cari când asistăm la 1 

reprezenta ţi a acestni film. Ca număr afară de 
program azi se reprezintă splendidul film al 
şcoalei militare din Sibiu, unde trec in revistll. 
toţi ofiţerii, diferitele grupe militare şi ni-se 
ofere un admirabil aspect când privim concursele 
hi pice ale ofiterilor. 

• 
Lo-'I'dul Apaş, dramă de detectivi în 6 acte, tn 

"Urania", în 9, 10, 11 DecemvI"Îe. Evul mediu 
cu frodalihatea sa î~i avea haiducii, t.ălharii, ban· 
diţii sii plini de curaj ~i răzbunarea. apăsării, 
societatea de azi are punga.şi ~i apaşi obraznici, 
când IHl e primE'jdie. ceia., dacă cădean pe mâna 
asupritorilor ajungeau la furci, ace~t.i pungll şi şi 
apaşi, daci sunt isteţi, ajuug să fie lorzi ~i sti
maţi de aleşii decadenţei de azi. O astfel de ca
rieri de apa~i este piese aceasta de tot instruc
tivi. 

Teatrul APOLLO. -. .. Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 9, 10, 11 Decemvrie 

Vineri Sâ.mbătlI. Duminecll. 

Film colorat. 

Senzaţie Patlu\ ! 

1001 nopţi 
Bazin oriental în 6 

acte. 

In 10, 11 Decemvrie 

Sâmbil.tli., Duminecll. 

Lordul Apa, 
Soonil. fermeator engleză 

în 4 acte. 

Prim actor: Friedrich 
Zellmk. 
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• SZANTD si COMLOS ARAD 
~ Piaţa .. ';ram Iancu N'o. 22. 1 

, 381 Edificiul Teatrului. 

e_ -----~ ----------------~~ Antistia comunală a Circ. t Sacţ'a Militară. 

No. 269u5-1lJ21. I 
. Pllblieatiune. , 

Conform ordinului cercului de Recruta,re ofi I 
elUl r. O. V. No. 1491-1821 în luna curent<i I -
la ora 81/ 2 au să. ss prezinte la. ofICiul 1. O. I 
următori in\'alizi pentru revizuire. 

Alexandru Lingurar 
Todo1' Angyalltti 
Ioan Trucza 
Gheorghe Siklovan 
Sava jankovits 
Iosif Maia 
Andrei Fiscber 
Adalbert l!--arago 
Francisc Almasi 
Ioan Kotroczo 
Petru Moise 
Gavrila Bose 
Mihai Hay 
Io~it Madlir 
Mat,ei Pf>jâczvit 
Horvath Sigismund 
Albert S<\sura 
Baiint Tordai 
Ioan Tuca 
Gheorghe Duma 
Wilhelm Sztrakovici 
Florian MatlÎcin 
Andrei Sztnber 
Gheorghe Budas 
Ilie Coroc 
Bela Pletti 
Arpad Bogyo 
Antonin Banmgartner 
Adol f Wiegenfeld 
Petru lova 
Ioan Ardelean 
Dimitrie Iovan 
Gheorghe Karagyena 
Adolf E'iladelfi 
Ludovic J 8."ek 
1I-h.ltin Toth 
Gheorghe Czerui 
Balint Pangert 
Nicolae Sas 
Moisl\ Far!{as 
Andrei Hegediis 
Francisc Raico 
Iuliu Miiller 
Toma Lorinoz 
Grigorie Ignatie 
Romancz Gaspal' 
Gavrila Fekete 
Ioan Farkas 
Em€lric Huszka 
Hack Ioan 

Ioan Moral'iu 
Iosif Nllgy 
Ladislau Nagy 
Sava Otlacan 
Dimitrie Sandar 
Vilhelm Toth 
Iuliu TalT 
Funciso Zarand 
Stefan Zorr 
Gaza Klein 
Klss Erlle8~ 
A ntouiu Gergely 
Vasilie Herbeu 
Ioa.u Kaitor 
Mihai Nadrai 
Andras Pavel 
Strega Gheorghe 
Putinoi Fabian 
Savu Motin 
Ludovic Ada.m 
Dimit,ru Alexie 
Ladi;llall Comlodi 
Ca.tai Mihai 
Nieolae Colal'ov 
L"di:<lau Covaci 
Petru Klemencz 
Geza Kocsis 

el 
II 

si 
II 

ei 

Ioan Kreszanko 
Alexandru Lioa 
Gheorghe Lingurar a 
Ilie Lngos 
Gheorghe Lugos' U 
S! efan Lamo,; 
Aurel Mihailescu 
Gheorghe Bozsa. 

. Gheorghe Bugar 
Andrei Veres 
L"opold Blau 
MIhai Crăciun 
Gheorghe Oarabas 
Stefan Czako 
Pavel Ciurar 
Ioan Docmanov 
Albert Dratner 
Ioag Dan 
Ilie Dt'Dlian 
Mibai Daui 
Andrei Erdodi 
Ioan Farkas 
AIE>xandru Fried 

(88) Pocioianu ro, 
şefnl oirc. 1. 

s 
h 

M ··11 · M MagR'lln Cl1 articole de sticlă. porcelan şi vas p
, Redp-schisă in e8~B DENGL 

U er SI aurer lămpi. EfeptUim încădrări de portr~ te. Bulevardul Regele Ferdinand 1. Ha, 15 

D
A' In o COn;\U?8 a~eZl\tii la 5 kIm. ~cp:lrta:e dela .Deva (~nd, Huned,ol\r~)5 Jug. cat do vie Doritorilor se dau iuformaţiul1i pri~ , e vanzare pe coarta ac deal plantati'i. cu Vlţă nobIla de Vie, vodltoare, cu tântaoă. Castel cu pare S b k · e ~ ~ 

mare, 9 ?amerfl, 2 odăi de baie, prânzitor sutcr~n dC"var(L f .2 b:1Că1.itrii, pivniţi mari C en SI O raU 
• pentru VIU, toate ~partamcntele provazuta c.n .luI;lllllH. de gaz !;il apadu3t .. In ~o,a~? camo- • 

"-~-_ •• IRIIII!I----"!11111-- rele cuptO!\TC de tIgla. Afari!. de ace~te, grsJdlllrl ;:opru pentru tr'lB1UI, edlilcll eCOllO-. _ __ ' ]'lI 
mic"l locuinţe pcntru s"n·itori. ln apropierea parcului circa 5 Jug. cat. piimânt ar,itor lângă Murc", se vând Cll preţ, convenabil. Cntla postalli. 4/. ;)/9 Telelon · -
Bre ma-Am erica T. Missler,. United States Line. Norddeutscher Llo~(: I 

i3irou.c pentru vânzarea blietelor de câlâtori~ cu vapoal'~le cele mai mari, comode' şi cu mare iuţeală, între Brema şi AmerÎC1 

lllau.-itin Rubinstein Arâ_l, P:~~iţ:l:i-_str. Oratiauo ("Teitzer) 
Birou de transporturi internaţionale. 

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