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L E .--. T 1 il. 1. Pentru li. da un vot de .,Prizonierul 
U ..,. blam procedeului nesincer_ şi 

al doilea pentru ca ori ce om ardelenilor". 
In momentul tIe faţă totul 

'ace să fle creHdă că incerca
rea dlui TacIle IDnescu de a 
rorma noul guvern nu a dat 

. ~ei un rezultat, intru cât 
, ds&, s'a. lovit de tot felul de 

~ • obstacole şi de com plec ta des
'sprobare a tutulDI' pal'tidelor 
~olitice. 

D. rrache IDnescu a fost 
refuzat chiar si de aceia tn , 
care dsa pU8ese mai mult~ 
!peranţa. 

Mai mult de cAt atâta, unii 
oameni pDlitici au facut comen-

~ !arii şi retlexii - referitDr la 
îlfcina pe care şi-a Imu-b d 
Tache Ionescu - de natura 
foarte jicnitoare pentrU ace
rta şi mulţi nu s'au sfiit să 

'gpuie, că un cabinet Tache 
Ionescu In actualele Impreju
rari, ar fi ori comicJ ori si
nistru. 

In faţa acestei tentative 
neisbutite a fostului ministru 
de externe, este nevoe să a
rătăm şi unele cauze· ce au 
pricinuit dezash'ul final al u
nuia din oamenii noştri poli-

" tiei, cari, după cât se vede, a a f&cut jUl'H,mAnt să nu renunţe 
nici o dată ]0. politică. 

D. Tache Iouescu nu poate 
, iA forll1eze azi guvernul pen
~u că În tot timpul guver
narii diui A vereacu, fostul mi
nistru de externe nu a avut 
partid şi nu a trait l)Dliticeşte 

~. ~e Cât numai din creditul ~i 
III din inftenţa gene['alului. 

Opoziţia a criticat toate 
actele dlui rrache Ionescu, a 

It facut haz de vizitele in stre
lllătate şi de operaţiile sale 
~e politică exfemă ale ace
stuia, operaţii ce . nu dădeau 

. nici o datA rezultat. 
In numeroaile împrejurări 

rorbindu-se despre grupat'ea 
iUui Tache-Ionescu; adica. de 
cei tl'ei, patru tachişti; cari 
11ai există incă în Tara Ro
mAneascll., s'a cal'acteriz1:t.t si· 
lUaţia acestDra cu expresiu-

nea de ttorgitllhllne pal'azitare, politic solicitat de d_ 'racile 10- .,.. 
traind pe socoteala unui COI'p nescu, să între în Minister

J 
se Atuncea când şi-a luat sar-

robust şi sitnittos". gândea eă poate sa fie peljte cina de a forma guvernul, 
In contra tutUl'Ol' sfatul'ilol' ° jună, sau dDua, victima ace- dupăce eşise din cabinet, In 

şi tn contl'a tuturor aşteptăI'i- Juiaş procedeu cu cal'e s'a 10- tmprejurările bine cunoscute, 
10.1', d. general Avere:·;cu a vit in organizaţia <lverescană. d. Td.che Ionescu a pus cea 
primit colaborarea cu tachiştii In consecinţă, ceea ce face mai mare bază pe spr'ijinul ar
de şi aceştia nu reprezentau o ca d. Tache Ionescu Bâ fie delenilor, in reuşita difici1ei 
forţă in guvern~ dând astfel evitat <le toată lumea politică sale intreprinderi. 
dlni Tache IonNlcu şi cAtol'va I este, in primul rând, Jipsa sa 1 s'a părut lUl mDment dlul 
din pa.rtizanii sai, po~ibiHbltea II de loialitate in Chestiuflil.e po- Tache Ionescu că partidul na
de a se bucura de satisfacţia litice şi a.titudinea nepriete- ţional (·omA..n şi conducatorii 
puterii. f llOaSa faţă. de oameni graţie acestuiaJ sunt a.tât de dDrnici 

D. Tache Ionescu a' gu- caro l'a ti mai putut să ajunga de putet'e, a.tftt de ahtiaţi după 
vel'llst. dar a vazut in acelaş odată consilier al Tronului. couducere şi atâta de puţin 
timp că trecerea pela. Ministe- Lecţia este din cele mai CDmplexi in cât vor pl'imi să-i 
rul deextel'ne era în ~tCUT]crie sH,ngerosS€l şi ea este plin&' de de~ un concurs f!'ra Hmita., 
de autoritatea guvernului şi invataminte. alna cerând ceva. tn schjmb. 
de autoritatea generalului. Această lecţie ne Invaţa I S'a vazut, un moment, d. 

O adâncă < nemulţumire şi o Că asUtzi opinia publică nu! Tache Ionescu, forn~~nd caoi
ranchiună surdă s'au născut mai inţelege politica de intl'igi netul~ conducând pohtJCs, adu
din această cauză tn sufletul şi de sfori de altă dată, ci ea nând laurii tutulor partidelor, 
său; toate nemulţumirile şi pretinde bună credinţa. loiaJi- dând. so]uţ~i tutulor probleme
necazurile sale, faptul că nu 1 tate şi procedee 'demne, chia.r lor Şi punand 8t~pAm~e, pe. Iu
era lioer şi ciuda că DU putea atuncea când este vDrba de treaga t.:lră, graţle, ablht~ţh cu 
fi de sine stătător şi influent un lucru atât de important ca care ştiuse sa Jasă dm gu
au făcut pe d. Ionescu slL se acela de a forma un cabinet, verD. 
rasbune atunci când i s'a pă- cu raspundere şi primit de na- 1\lar'e a fost inso. mirarea 
rut că a venit momentul - ţiune, dlui Tadhe Ionescu, atunci când 
chiar pe binefăcătorul sliu, Ne mai invaţa această 1ec- hutnd contact cu realitatea, A 

Fără să anunţe, fară să-şi ţie că viaţa., omului. politi,c I v~zut că partidul naţio~a! ro
faca intenţiile cunoscute, şi trebue sli fie, ~lmp]ă ŞI lt~ml~ man poate să fie dormo d~ 
urmărit de 'dee de . O'e noasă ca o hme dreaptă Ş1 că putere, dar nU se sperie In 
pl'eşedinte ~e :onsi1i~ a~~~~e abilităti~e cusute cu. odgOI~ul mo~. d~osebit de. onoa:~a de a 
lipsei de sinceritate, d-sa a nu. mal fa.c parte dm SDme- Imparj.l cu dsa, bucurnle con-
păr'ăsit partidul atuncea când taţIle Dl?derne., ducerl1. • 
acesta avea mai mult de lup- Nu ŞtH~ dacA d. facile Io~ A maI 'Văzut d, Tache 10-
tat cu toţi adversat'ii săi. nescu, va mţelege să profite neseu, cu 8urprindel'e, că ar

dA această lecţie. Credem însă delenii în loc sit se simtă fe-
RetJ'agerea guvernului uu de altminteri Că este pentru l'iciţi de 8 se găsi In guver

se datoreşte demisiei d-lui ultima oară când fostul mi~ nul tntocmit de dsa. pun din 
Tactle Ionescu. Trebue sit se nistru de externe mai are Pl'i- contr~ condiţii grele şi cer 
recunoască însă că pl'ocedettl legiuJ sti. primească o. lecţie cele mai importante portofolii 
neamical şi nesincer al fDstU- politica şi Să se foloseasca în ca şi cum fericirea ar fi tre
lui milllsku de externe faţa mod inteligent de eR. buit sa fie, in Intregime, pen-
de ~ef şi de partid. Il pus cu ImpDsibilitatea 1n care se tru d. Tache Ionescu. 
hDtarâre in discuţie, principiul găseşte d. Tache Ionescu de Şi In momentul când cre
cavalerisTllului pDlitic. Il face faţă situaţiei este lovi- zus~ mai sigm că pusese mâna 

In ori ce alte lmprejurăl'i tura tIe graţie dată existenţii pe h'ansilvă.neniţ dSâ sta vA
poate că d. Tache Ionescu al' sale politice căreia energia zut deodată prizonierul ace
fi găsit câţiva ministeriabili. partidului poporului ti injec- stora şi la complecta lor ms-

După acţiuneâ Sit atftta de tase, priD colaborare, o iti· poziţiune. 
ueloială toţi oamenii politici '. Umă influenţă şi O tlltimă pu- De a.tuncett. au Inceput l'e-
au fugit de d. Tache Ionescu l' tel'e. hunţările, concesiunHe şi umi-
aceasta din doua motive: I linţele, deoarece d. Tache 10-



GAZETA ARABULUI 

neseu vi.tzm~e şi înţelesese că 
numai umilindu-se ar puten. sA 
mai atl'aga pe ardeleni de par

Cronică Cercetăşească. 
Conducător de rubrică: S. Ispravnic. 

tea sa. 
Cu toa te ca promiseHe la Ce este Cercetă~ia: 

toată lumea şi in toate direc- Este o ~coală de jocuri şi Invă
ţiunile, totuşi d. Tache Ione- ţături practice to plin aer. atrâgă-

, d 1 '1 . toare pentru tineret. Este un sistC!rn 
scu a promIs al' e em OI' mal de educaţie complectă pentru corp 

CercetA?ia se haze:tză pe respec
tul ab<;olut al legilor şi al familiei; 
ea .propie da>!ele sociale ~i ţinteşte 
a face oameni de inimă şi cetă.ţeni 
buni. 

Informaţii Cercetăşcştl. 

Revista Internatională a cercetaşilor. , 

mult. şi spirit, o adevărată pregătire pen
Aceştia insa au cerut atâta tru viaţă. Punând pe tineri în con

pâna când d Tache Ionescu tact cu na!ura, cercetăşia, constitue 
. i . arlicolul necesar pentru supracivili-nu a putut ca sa. ma.l (ea Şl Abia de vre-o câte-va luni a zatie, astazi, după cAt se pa.re, fo· apărut la Londra revista internaţio-
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• Bun drum pentru toţi ~i mai CII 

seam' bună reîntoaroere! 

(L6 Pionn;,,). 

Viitoarea Olimpiadă c6rcetă~ească. 

Cea mai apropiat"- Conrerint,.i. 
Universali\. va avea Joc în luna Au. 
gust 19'22 la Paris, Biroul interna. 
ţional al cerceta~ilor in vederea a. 
cestei Conferinte face toatt pregăti. 
riie necesare. 

D. A. S. Martin, comisarul inter. 
naţional a plecat la Paris unde \ta 
avea convorbiri cu ~C"fii şi conduCi. 
toriicercelaşilor frallcezi, 

stul ministt'u de externe tre- Scopul său, programul său: nală a cercetaşilor .Jambone e • Acest ... _ ... __ ... __ .... _ ..... __ .......... __ ... "'''''' ...... ''''' ..... ___ _ 

b ţ I d tIA face din tiner .. t oameni Inde- tit,/u s'a dat revistei în semn de 
ne sa renuu e, a mall a u aducere aminte de marea Olimpiadă . f·· t ~uc 'edl'nţnt OIânatici l'Ii gata la ori ce, posedâlld ce I-a 08 1 r' "" . Y din 3:lul trecut (Ia care au participat tII cel mai mare grad voinţa, cura-

Cl'etlem ca acesta. llU poate jul, iniţiativa şi ~piritul de invenţie, şi cercdaşÎ români). 
să fie de cât un prilegiu de a desvolta la ei iu acela~i timp cu Revista apare in 4 limbi: fran-

Diurnele de deplasare a 
functionarilor de stat , 

Iţ ' t t· t' ţ I ti 'ce spl'r'ltu' de cezii.. engleză, italiană. şi spaniolă. E um unllre pen ru un 0111 po- oa.e cunoş III e e prac 1 redactata.~ ŞI' sco~sx îll foarte bune ,~ubs.ec,retariatul d. e stat de pe 
l 't' "'se ~ All f' ta observat.ie l'Ii n flexi Ulle, dragostea şi "-.... _ , 
1 lC care ~e gu {~I a vu> îndemânare~ la lucru, condiţiuni de Biroul Internaţional al langa. mllllsterul de mterne a adus 

grelei situaţii de a ajunge un A : Cercetliş~ş~,i avâ,'ld ca director ,1 la cunof;ltinţa prefecturei judeţulri 
simplu prizonier al ardelenilor Rolul său, rezultatele flale : pe d. H.ubert S. Martin comisionar 1 Arad că diurnel·~ de deplasare 111 in. 
şi un ministr·u preşedinte fara A da ţării oameni În toată. ac- internaţIOnaL tlltt!res de serviciu, a funcţionarilo.r 
de nici o influenţa. cepţia cuvântului, oameni voioşi la Sir Robert Baden PO!ll61 la pariS., de stat se vor plăti cu începere dela 

Dacă admitem că noul gu- lucru. fericiţi cl\ trăese, În crezători • data de 1 Noemvrie, conform jurUl. 
vern va fi pr'ezidat de alt ci- tn tăria lor fizică, în ~alJătatea lor BCitdim tp" .D

1 
ailYf ,Maile Ctă '1 gen. lului C0nsiliului de miuiştrii Nr.398i 

1 morală. şi io indemânarea lor, intr'un R. a en aw se u cerce aşI or a 
neva d, Tache ollescu va, CUVâ.llt a prepara României oameni sosit la Paris ca 'să. viziteze cerce. in modul ur.di.tor; 
putea să se retrl\gă în viaţa. 1 de frunle, ta~ii francezi. La gară s'au dat ono- Pe zi 30 lei personalului inferior 
particultl.l'ă şi să gllste binefa- Mijloacele sale: rurile cuvenite. de serviciu: 40 lei p(~rsonalu:ui iLL-

cerile odihnei. f' d . ,'tăţ' -o 1 ., f' Cerce1ă~ia compartă o pedagogie enor e speCia I 1:;:' el luncrtOna. 
Daca, din eonh'a, ar fi fa· 1 specia:ă. care a atras atenţi unea Mi- Esploratul ~I Shakleton şi cerceta~il. rilor cu salariu pâqă. Ia 800 lei 10-

cut cabinetul in condiţiile de Iliislerul~1 de rll~trucţie, c~re o re- Faimosul esplorator Sir Ernest Dar'; 75 lei funcţionarilor Cu salariu 
mai sus, dSIl, m' fi fost, cât ar 1 com;~nda. ~ fi. l?trodus~ In tOilt: Shaklel0n care a orgtlnizat o nouă. I dela 801-1300 lei IUllar; 100 lei ( 
fi t:inut guvernul o jucarie a ! şcoalel:, ŞI a M,lnlsterulUi .d~ răzbOI t'xped ţie in regiunile autenticeG(Sud fuacţiollarilor cu salariu dela 1300-

P t 'd l' ţ' '1 care şI-a promIs necondiţIOnat tot Australien) a invitat Cartierul ene-
artl U Ul na iOna. , ajutorul. raI al Asociatiei Cercetă.şeşti din 1850 lei lunar; 125 lei fUilcţioliari. 

Acesta al' fi tl'aS sforile şi . Insuşi Altfţa Sa Priu.:ipele Moş- Londra să de'signeze un cercetaljl lor cu salariu dela 1850 lei in sus. 
d. Tache Ionescu s'ar fi lnvâl'- ! tenÎtor Car?1 al Romî~nie.i 'pă~runs de care să-I îllsoţească t~ .d~~lmu1 s~u 
tit în sensul al'Mat de sfori; II marea ment.re a cercetăştet s a făcu~ ca ~eprezent~nt al mlşcar:1 cerceta.-

'd 1 t' 1 fi ~ ~. 't I cercetaş ,t a luat comanda MareI ~eştl, care mIşcare după cum spune 
partI u na.~lona" ar tu val ti ' Legiuni. 1 şi Sir lrnest Shakleton simbolizează 
şurupul ŞI d. 1 ache Ionescu v mai perfect spiritul adevăraţilor es-
ar fi lucrat, renunţând la ol'i I Cu~ .S6 f~ce, Cercetaş.la:, p1oratori. COll~all~amelllul cercetaşil?r 
ce libertate conform acelei I InscrJt'ţt·vă Intr o cohorta. a .Cer- a propus 6 bt.eţl pentru această prea 
în 'a.rtimri ' 1 cetaşiior României. din oraşul vustru, ~ frumoasă. misiune. Rămâne ca d. 

, .. A ! parlicipâud la excursiile cerceta- I Shakleton să a{eaj:!ă pe unul dintre 
RaSUCIt cand la dreapta, I şilor, I aceştia. Acest băiat fericit va fi 

câud la stânga, împing In toate I Cu .ei veţi Învăţa a bivuaca, a I ech pat ,şi prevăzut CLI toate IceIe 
direcţiunile, dat de-a dura,! ~onstrui un ~dă~O:t un pod,.o punte I trebUlllclOast': , v' 

ridicat de asupra soîului şi I it prepara. mall~art, a se Orlellra a, • Ce ocazlUne buna ca sa. faCI 
, .. d observa ŞI a Şti Stl. urmeze o cale, a adevărată cercetăşie, zice gen. Sir 

apOI, tl'ântlt .dIll nou, A e c~h'e ingriji de răniţi a vă. perfecţiona În Robert Sad ~n Powel şeful cerceta
Partidul naţIOnal roman~ fan- I t?ate .sporturile, a căpăta îudC!mânare şilor din lumea intreagA. (şi initiato
toşa care ~U' fi fost d., Tftch~ I ŞI tăne. " . Irul mişdi.rii cerce,Iă~eş!i) Dacă. Sha
Ionescu, dm cauza zbucmmulUl f Dacă tiU eXIstă în. oraşul vo~t:u, kletol1 nu ar fi tlmllat alegerea la 

Şi agitaţiei cOlltinu .. e. şi al' fi \ o c.ohor~ă a •. Cercet"şdor RomâOlflc I etatea de 17-19 m'aş fi prezentat 
• • f infiwţa+:t-o VOt. eu i lsuml' pIerdnt cu deSi!vârşu'e pl'e- f ~ • v v • 1. * 

stanţa sa obişnuitu, de sub Cum trebue Incurajata Cerceta~la: I 
Ştiţi câţi cercetaşi sau prezentat 

parul negru abanos al fuuto- . Ce~ ce IIU., sunt, si d.evie ce.ce· I ca ~l facă. parte din expeditia Sin. 
şei, ar fi. eşit ~re~e albe, t~~1 i Iar fOŞ~1l cercet.aşI. cu expe· I kleton la. Polul Sudic? Aproape 1000 ! 

Probe ale mfiuenţel dl~olvailte nenţă,. devotam~ntul ŞI priceperea lor Marele şef al a ales 10. S'a Între-
• • să. înfilllţeze nOI cohorte, ! b d SI kl . • a tJmpulUl' fardul s'ar fi sters P"'" f" x " ă' at. la elon care nu a VOIt Sa 

, , > arwţu, pro esom, SA tnmlt 1 ia decât ullul cu sine d r doi dintre 
de pe obraz, detanta s ar fi adeziu. uile lor secţiunilor locale dând:. f t t~t d dat ţ' , At 

d ' J • b "1 ", I l' . l' . el au os a ~ e eş ep 1 Ilie 
pro US ŞI ,; e vleux eau a spn~lllul or mo~a ŞI. materia ŞI pr~: I esploratorul i-a luat pe ambii, 
olpiticei române s'at' fi arătat pagand cereetăsla pnntre cunoscuţII U 1 d' . f I d 

. • .' , lor' 1 nu lOtre aceştia este şe, U e 
mal bme ca 01'1. c~nd, aşa cu~ . • , v • ! patrulA Mooney diu insulele Ollade j 

este, cu etatea-l lmpozanta ŞI Pentru a Inţelege bine Cercataşla:, celalait este şeful Marr d' Aberdan. 

victimă a poHticei, socotita. din Trehue să. Se ,tie că. cercetăşia I Am~~ldoi sU,nt cercetaşi exce~enţi~ 
epoca de piatra. lncă de acum nu inţelege să. se opună acţiunei pl- I Mca.1 cu ;an. se. va putea ~andn 
30 d . ' rinţilor şi profesorilor nici a concura todeaulla InstituţIa cercelăşeasca. 

e am. societlţile de sport uri cărora din Când cetiţi aceste rânduri ~ Questah 
_________ ---- potrivă le preparâ. recruţi. Trebue a plecat deja de mult pe drumul 

R '" d·· sii. se ştie c~ cercetăşia în aplica- său lung; acesta este un vapor mai 
ăspan lţl tiunea sa practică se ţine strict in mic de vre'O 125 tonne şi are ca 

afară de discuţÎunile politice sau re- pasageri în frunte cu Shakleton, geo-. ,6 azeta Ar' ad u IUI-·' ligioase carora le vine tn ajutor in· logi, zoologişti, geografi. fizicialli, 
7 văţând pe copii a se iubi, a se Uni naturalişti, operatori de cinema, avia-
___ .,_.,_______ ,i a se ajuta intre ei. tori, meteorologi .. , şi cercetaşi •. 

- ...,.. * .* -
Cursul liber de seara 

Progl'am ui saptănuinul. 
Luni, - Limba români. (Cursul 

funcţionaritor), r. Imperfectul (con. 
jugarea 1. li), Lecturâ.. Praf. dnii 
Ioachim Dabiciu, Traian Mag-er, - ! 

Limba romît!Jă.. - (Cursul funcţia· . 
narilor). II. Tupică.. COllversare. Lec· 
turii.. Prof. d, Lazar Roşculel.
Limba franceză. - I. > Mon livre de 
fran cais (. Lecture. TraductioD. ProL 
dna ~L1.!cia. V. Babescu. 

Marti. - Limba română. -
(Curs p~biic). Imperfectul (conjuga· 
rea I-II.) Prot d, Lazar Roşculeţ I 

- Limba franceză. II. Phonelique. 
Prof. d, Jcan Decamp. 

Mercm·i. - Limba francezl. -
t. Conversation. Prof. dna Lucia V, 
Babe~cu. 

Joi, - Limba romfll\ă.. - (Cur· i 

sul funcţionarilor) 1. Imperf!ctul (con' 
jugarea III, IV). Prof. dniÎ Ioachim 
Dabiciu, Traian Mag-er, - Limba I 

româ.nă. (Cursul funcţionarilor). 11 < 

Lectură. Lucrări în scris. Prof. d. 
L'lziir Roşculeţ. - Algebra. (6-7). 
Operaţiuni cu numere algebrice, Prof. 
d. Ion Dumilriu. 

VitMN. - Limba română.. (Curs 
public). Irnperfectul (conjugarea Ill
IV). Prof. d. Lazăr Roş :uleţ. -
Limba franceză.. I. Exercices de 
grammaire appliquee. Prof. dna Lucia 
V. Pabescut 

- Limba france:t.ă. Cau, 
serie litteraire. Gallicismes. Prof. d. 
]ean Decamp . 

-Gbeorghe Rei-ner ::~:Zi;e~~naltoane blnse neuli tre i costulne Str.E~nilJesCnl~rj~ 
. tru dame f , ,~ O , Edifioul Ca.felltlal~ I _________ .:=-_____________ Clasă 8eparată de IDă"arat. 504 Telefon 530. Cornl1l Vânătorllhll, 

........ 
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, Prefectura Poliţiei Ar'\d. -.• Biroul Central al PopulaţieI. -~o. 6963-1921. 

i Publicatiune. , 
1- , In conformitate cu RE'gulamentul 
L· pentru inflinţarea birourilor popula-
1· . jiei, se aduce la cunoştinţă. pubHcu~ 
1· lui spre strictl acomodare ,i execu-

, tare urmă.toarele: 
r" 1. Inainte de a~şi schimba cineva 
'a ',domiciliul dintr'un ora!,!, comună, sat 
i· • ori cătun, la Arad trebue să. se pre-

, nnte la birou! populatiei din locali
tatea pe care o are. pentru a anunţa 

.. "aceasta. Biroul populaţiei 10calitl1ţii 
, respt:ctive va elibera pentru indivi-a yidul care se mută ) Buletin de 

schimbare de domiciliu model No 2 
bis'. Dacă in vre· ULla din localilllţile 
mai sus lnşirate, nu s'a înfinţat incă. 

)e biroul populaţiei, atunci cel ce I~i 
lS schimbă. domiciliul va cere dela ofi· 
tIT dul competent (în comună, sat dela 

secretariu) un certificat, prin care se 
n· adevereşte aceasta oficios. Cu ~ Bu-
lr :elillul de schimbare de domiciliu~ 
ia ori certificatul oficios, dela mutarea 
a. h Arad in termen de 15 7,ile, se va 
li prezenta cel ce se muta. Ia biroul 

~pulaţiei din circumscripţia la care 
aparţine cu strada În care se 

~r mută. 
a. Il. Cei tnscrişi deja la biroul po
a. pulaţiei Prefecturei Poliţiei Arad 
u. dacă. işÎ schimbă domiciliul dela A

rad tn vre,ulloraş, comuuă, sat ori 
iu dltun, trebue s& anunţe eceasta cu 
,ei cel puţin 48 ore inainte la biroul 

populaţiei circumscriptiei la care a
:1- puţine strada din care se mutl. 

III. Cei înscrişi deja la birourile 
IS. populaţiei Prefecturei Poliţiei Arad, 
.. 'acă. î~i schimbă domiciliul dintr'o 

rasă intr'altă casă din una şi aceer.şi 

mentul lor sunt obligati a !'ie· pre
zenta fi comunica vor bal ori tn 
scris de ocamdată. Ia ~biroul central 
al populaţiei dela Prefectura poliţiei 
Arad, numele locatarului sau locata
rilor, numele lucrătorilor, tn termen 
de 3 zile dela Întrarea şi eşire ace
stora din imobiJul lor, dela Inlrarea 
şi eşirea ac~stora din .slabilimenlul 
in care au fost angajaţi. 

VI. Chiria~ii, lucră.lorii şi amplo
iaţE inel sunt obligaţi a se pr~enta ,i comunica, biroului populaţiei din 
circumscripţia la carfl aparţin cu 
strada, - in trrmen de 3 zile, În
trarea şi eşi rea din inl0bil, din sta
bilimentul în care 'au fost an
gajaţi. 

Vll. Proprietarii, uzufructuarii de 
case sau in!'ărcinaţii lor de afaceri, 
cari frlchiriază întregul imobil, sunt 
datori a face cunoscut biroului cen· 
trai al populaţiei in termen de 5 zile 
dela incIleiarea contractului numele 
locatarului sau locatari lor ~li (tnce
pând cu ziua de 22 Decemvrie 
a. c.). 

VIII. Ofiţeri, soldaţi din cazarme, 
condamnaţi şi deţinuţi din arestul 
preventiv, după demobiJizare ori eli
berare, sunt obligaţi ca in decurs de 
24 oar<" să se prezinte pentru a fi 
înscrişi la biroul populaţiei din cir
cums-:ripţia la care aparţin cu 
strada. 

IX. Toate biletele de identitate 
ramâll desfii nţ~te ~i inlocuite prin 
, Buletin ck înscriere la biroul popu· 
laţiei model Po 2,. 

Cei ce nu se vor conforma dis· 
poziţiunilor înşirate mai su<; vor fi 
amend'lţi dela 500-1000 Lei. 

Arad, la 7 Decemvrie 192L. 

Ovidiu Gritta, Cornel Babău. 
prefectul pol. şeful bir. popuL 

: !irad~ (d. e.dill strada GozsduNr. ...·"' ... "' ......... -__ h ... '" ............... _ .... _f'<t'w· .... _._ ....... .".~ .... A_,._ 
+, în siraJa Gozsdu Nr. 8), dintr'o 
!Iradii. tlltr'alta stradă, trebue !iă a

iul i:ulIţe aceasta la biroul populaţiei 
No ui preţuri maximale 

in restaorant8. ~io circumscripţia la care aparţine 
~- casa şi strada în care se muti. Daci 
111 ~i schimbă domiciliul dintr'o circum- Priml\.ria oraşului având tn vedere 
- \crip~ie într'alta circuID!'>cripţie, tre· ordinul ministerial nr. 24773- J 92t 
o· llue să Se prezinte ,i să anunţe a- in sensul căruia preţurile maximale 
C· teasta, cu cel puţin 4-8 <lTe înainte, trebuie' s& fie in concordanţă. cu 
~ la birou! populaţiei din circumscripţia preţurile de piaţă, a fixat penlru res-

!a care aparţine strada. din care să.laorantA, berării etc. următoarele 
jL mută, apoi tot În decur,; de 48 ore noui preţuri maximale: 

Irebue să se prezinte şi să. anunte Legume cu carne 120 gr. carne 
biroului populaţiei din circumscriptia feartă ori friptil. fără os şi 2 şi jum. 

a~ la care aparţine strada în care să del. legume) cI. 1. 4.50, ci. Il. 4, 
! lIlutA.. ci. III. 3 50 lei. Legume fără carne 
le. IV. Cei Inscrişi deja la birourile 2 jum. del. ci. I. 2.50, ci. IL 2. 

~opuldţiei Prefecturei Poliţiei Arad cI. III.' 1,50 lei. Ficat de viţel prăjit, 
V, ii ,i-au .sch~rnbat domiciliul dupll în· tocană. de viUl., carne cu piper, rini

!cnere lie III vre·ull oraş, co:nunll, chiu cu crer, creer cu ou, una por· 
sat ori cătun, s'au într'alta casă din ţiune mare 1 SO gr. carne feartll. sau 

r- ~na ~i aceeaşi stradă, s'au dintr'o friptă. fără. os cI. 1 4.50, ci. II, 4, 
ID' stradă intr'alta stradă din aceeaşi d. Ill. 350 lei. l:Jna porţIune micii. 
im • • " Clrcumscnptie, s au dintr'o circum- 50 gr. carne feartă sau friptil. fără 
~ scrîpţie Intr'alta circumscripţie, sunt os ci, 1. 2 50, el. II. 2.25, el. 1.75Iei. 
. ~bligaţi a se prezenta şi a anunţa, G,uliaş secuesc cu varză., tocană de 

d. incepând din 22 Decemvrie până. tn porc, una porţ. mare cu 150 gr. carne It 31 Decemvrie a. c" la biroul popu- feana fă.rii. os cI. I. 5.50, ci. Il. 5, 
Q. iaţiei din circumscripţia la care a. a- ci. III. 4 lei. Una porţiune mică. cu 

parţinut, casa şi strada in care şi 100 gr. carne feartă făr~ os ci. L 
It! dm care şi-a schimbat domiciliul. 2'75, el. II. 2.50, el. III 2 lei. Una 

vitâ. fript ala grătar cu garnitura,' 
150 gr. carne fripIă. fă.ră os ci. 1. 6, 
ci. 11. 5 25, ci. III. 4.25 lei Filet de 
muşchi, biftec, ramştec, antrecot cu 
ci apă, sau cu usturoi, filet, de muşchi 
la gratar, ,nlţl de mu,chi ala grătar 
cu garniturll 150 gr. carne fără os 
cI. 1. 5.75t ci. II. 4.75. ci. m. 4.25. 
Somn, carp, marinat cu tartar cI. 1. 
15, ci. II. 13, el. 1II. 9 lei. Tocană 
de peşte ala Sz ged el. I. 12.50~ el. 
II. Il, cI. III. 9 lei. Compot Francez 
el. 1. 8, cI. II. 7, el. III. 5 lei. 
Compot de prune sau mere ci. L 5. 
el. II 4, cl.- III. 3 lei. Un litru vin 
de masă. vechiu 10 proc. maligalle 
cI. 1 12, el. Il. 1 1, ci. III. 9 lei. 
Un litru vin de masă sub 10 proc • 
maligane el. I. 10, ci. II. 9. ci. III. 
7 lei. 

Aceste preţuri maximale tntră în 
vigoare cu data de 20 Dect'mvrie c. 

Preţurile articolelor nefll!ilirate aci 
rlmân neschimbate aşa cum au fost 
aceste fixate prin ordonanţ".le primi
riei Nrii 7740- H:l21 ~i 84408-1921. 
Deasemenea rimÎl.n in vigoare dispo· 
ziţiile pri mărîei cuprinse în aceste 
doull. ordonante. 

Proprietarii restaorantelor, beră
riHor etc., vor trehui să corecteze pre
ţurile cenform ordonanţei reCt\nte a 
primării în listele de preţuri an~ate 
in localurile lor şi să le prezinte 
spre aprobare primă.riei de sector 
În tâ.i a. 

• .,.. ...... "":gjIW-f'r* 

INFORMAŢIUNI. 

- Din cauza sfintei ~ăr
bătorl, a Sfântului Nicolae, 
ziarul llo~tru va llpln"e nu
mui Miercuri dimineaţa la 
orele obicinuite. 

- Noul transport de monedA meta
licA. ce a sosit din Elveţia. conţine 
pe lâ.ngă. 3.800000 piese de câte 50 
bani ~i 1.200.000 piese de clÎle 25 
bani. 

Nouile monede de câte 25 bani 
vor fi p'Jse In circulaţie zilele a
cestea 

...:... Se considerli. ca intrate în ser
viciul marinei militare, la datele ară.
tate în dreptul fiecăruia, vasele de 
luptă de ma: jos, 

Monilorul .Ardeal- 9 Decemvrie 
1920; monitorul ) Bucovina. 9 De
cemvrie 1920; moni!Orul • Basarabia« ' 
9 Decemvrie' 1920; Distrugătorul 
• Mîl.II~tj. 1 Iulie 1920; Distrugălorul 
• Mă.răşeşti. 1 Iulie 1920; torpilorul 
• Vifor, 19 Ianuarie 1921; torpilorul 
• Vâ,rtej, 19 I::nuarie 192]; torpilo
rul ~Viielie 19 Ianuarie 1921; tor-, 
piJorul .Full!:erulc 19 [anuarie 192]; l 
torpilorul .Sborul. 19 Ianuarie 1921;, 
torpiiorul .Zmeu]. 19 Ianuarie 1921; 1 
torpilorul ,. Nă.lucac 19 Ianuarie 1921; t 
cauoniera ~ locotenent-comandor Stihi I 
E.~ 15 Ianuarie 1920; canoniera l 
, căpitan Dumitrescu IC.. 15 lal1uarie I 
1920; canoniel a .locotenent Lepri 
Remus, 15 Ianuarie 1920. 

Acestea să referesc şi la pr .. prietarii, pereche crem viriŞli cu llirian el. I. 
d ~zufructuarii de case, locatari princi- 3.25, ci. IL 2.75, cI. nI. 2.50 lei. - Cafeneaua ~ Dacia~ de curâ.nd 
~ c:pali ,~au Însărcinaţii lor de afaceri, Una pereche crem virşli cu sos c1~ renovată obţinând aUlonzaţia autori. 

patronn, chiriaşi şi lucrători. I. 3 75. el. II 3.25, eL III. 2.75 lei. tlţilor va ţine deschis până dimilleaţa 
IU' . V. Proprietarii, uzufrucluarii de Friptură de vite la tavă Cu sos, în noaptea de Duminecă. spre 
d. c~se, locatarii principa.H sau tnsăr- carne de coade la tavă, spinare frip. Luni. 

cluaţilor de afaceri, cari dau cu Iă ala »Stefania c, umplut cu oauă. Se servesc cele mai excelente beu-
,hirii case, apartamente, odăi, pro- ala Francfurt (cu virşlt) fript cu 81ă- turi şi mâncări reci. 
pnetarii, uzufructuari de case, loca· nină. 1.10 gr. carne fnptll fAră. os. cu x Dr. P. Robescu, director de 

s 

Domnul J ean Gaugenheim 
(Paris) va continua prelegerile sale 
Marţi, la ora 7 seara, la ~ Cursul 
liber de seara Arad« (Şcoala medie 
,Iosif Vulcalj( vorbind despre ~Cy
rano de Bergerac, ,i ,I:Aiglonc. 

- Subsecretariatul de pe lângă 
ministerul de interne a aprobat pc 
exerciţiul anului 1921-1922 fOfIdu
lui de pensiulii al funcţionarilor ora
şului Arad, in sumă de 222956 
lei. 

- Direcţiunea Administraţiei te
ritoriilor alipite din Subsecratariatul 
de stat de pe lângl Minislllrul de 
interne a aprobat socoţile finale pen
tru anul ]919 ale uzilJelor comunale 
Arad, 

In urma acestei aprobirii deli
cit.uI rezultat In anul 1919 pentru 
UZinele, comu~ale (uzina de api, 
tramvaiul, fabTlca de ghiaţă) In su· 
mi totală. 1402889 lei 30 bani se 
va acoperi din capitalul de rezervă, 
iar o parte se va induce in cont 
nou, conform deciziei luate de con
siliul oră!jlenesc. 

- Primim dela Direcţiunea Cailor 
Ferate unite Aradi ,i C~naj unnă[oa
rele: 

Directiunea Căilor ferate unite 
Arad şi Cenad a început cu ziua de 
I [) 1. c. valabilizarea pe anul 1922 II 

carnetelor cu fotografie cari indrep. 
tăţ~sc la dl.llI.torii cu reduceri pe li
niile sale. 

Pentru valabilizarca carnelelor se va 
Inainta D,recţiund dUei ferate o cerere 
SCUfIi ptevazuiâ. cu clallzula de cer· 
tificare legală Il şefului de serVICIU. 
Taxa de valabili zare de 10 lei e a 
se anf'xa in numerar la cerere. 

Cererile inaintate fărl dau~ularea 
legală a şefului de serviciu, direc
ţiullea tiU le va lua in cOllzide· 
rare.« 

.. ţ 

Ultima oră. 
Noul guvern român. 
B fi Cur e şti. Nou] 

guvern român s'a format 
in mo(lul urmittol': 

Preş NU II te şi finanţe: 
'J'a(~he Ionescu. 

Iuterne : Cămărăşcscu. 
Justitie: Steliun Popescu, 
Domenii: l'lildestu. 
In(lnstrle şi Comerţ: 0-

romul. 
Agl'lcultură: Dumitrescu. 
l,ucrări publice: G. Lu

casleviei. 
.li nucă: Const. Xenl. 
Instrucţiune publică: Mi-

ronesco. 
8ilSboi: Holban. 
Externe: Deru!'lsi. 
Comunic,.ţii: Ciohodnr. 
JUnistrul Ar(lealllllll 

Caiu~ Bloe,licean. 
Mil1istrul Ba.sarabiel : \:. 

Bogoş. 

Noul guveru a (lepm~ ju
ramâ.utulllzi seara la oreJe 6. 

.. lari p,rineipali, pentru locatar sau 10-' garnitură cI. I. 5, cl. II. 4.50, el. spital, odineazEi. zilnic dela 8-9 şi 
I ~ataTlJ, patronii pentru lucrători şi m. 3.75 lei.; Sniţl vienez, şniţl de 2-4, In Bulev. Regina Maria 24, 
j, amploi'lti cari lucreazi tn stambilî- Pari~. cotlet de Paris, de viţel şi de Palatul Neuman. Rod. responsabil: Laurenţiu Luca. 
---------------------------~~--~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------

: Magazin de Haine Iosif Muzsay Arad 
/ 

Vis-a-vÎs cu Teatrul 
498 Oră,enesc. 
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.. 
Bepertorul săptămÂnal. 

Duminecă: Matineu. Rosa din Stambul. 
Seara.: Boeaceio (Abon. B.) 
Luni: Boeaccio (Aholl. C.) 
Marţi: Ulopotele din Cornedlle. 
Mierouri: COWbOYlll. (Abon. B.) 
Joi: FauD Oll program non pentru prima 

oară (Abon. O.) . 
Vineri: Bocaccio (A bon. A.) 
SAmbătA: UosinZeaD& " cei 'f pitici. 
Duminecă: Colonel Lot tey ~ 
Seara.: ltIazurul alba8tru. 
Luni: Studentul eer,itor. i 
St:ara. : Dansul eu Noroc. , 1 
Marţi: Valtal ultim. Operetă de Strauss' 

LOU pentru prima oară (A bon. B.) 
CosÎDzean& şi cei '7 petici: SâmblHă I 

d. m în 24 in· junul Crăciunului cu îuceputulla I 
3 ~i jumăttlte se va reproduce intru bucuria co
piilor piesa. feeric! cu ml1sica bună şi Dansuri. : 
Bilete sA pot cumpăra Loni dimineaţa la Ca!1s1. 

Reprezentaţiunî de sărbători: Dupi. datină.. 
pe sărbătorilor Crăciunului ca si. poatii. şi oaspeţii 
din provinţa ajunge la locuri comoade se vor ţinea. 
şi In timpul pausei. Bilete pentru toate reprezen
taţiunele ou tnoE'perea de Luni 8e pot cumpăra. 

00<><><><><>0<>0<><>0<><>000 

CINEMATOGRAFE. 

,., ",' 

GftZETA ARAOUUTl 18 n~cemvl'ie ltl21. 

!dICA PUBLICITAT~: Rom Licher,Co nac'ivi; 
In biroul Dotariului comunal din Zil.rand Jt<d.' g" 1 

Arad, SP, caută un adiunct CU praxă. de mai mulţi de dessert pentru !!ărbătorile Crăciullului. 
atti,vredoio de luoru şi care ştie cetit scrie şi Vânz.are in mare şi mic la magazinul 
vorbi in limba. sta ului. Salariul stll va sta veri S '1 "tIr' 1 
conform Înţelp.gerei. Competenţi la acest post anuu n e1SZ )erger succesor Arad 
8~ roagă a şi tnainta cererea de urgent comuni· 617 Blllevardui Regina Maria No, 5. r 

când tOTodată. şi pretem.iile 640 __ -_ 

Covor persian pen tru prânzitor ~i covoară lungi. Caut cump[trlitori de case private rocomf'lld case d;' 
RundA cu blană. de !'Ielschill purtată. Boa surie, illchiriat şi case mai mici spre vî\ll2are în suburbii. 

foarte frumoasă, de vanzal'e. Varga, strada Pes- i Mijlocesc inpru.rnuturi VlllAM F S ZU" CS 
cu preţ, avanta.Jos - • 

cariului ~9. 600 A l'a«l, Mtrllda. Alexandri itrai 3. 

~--------------~I------.--.------.-.--~"II 
Cele mai moderne haine 104N ROO I 
se lucră pentru preţuri convenabile in salonul 
de croitorie pentru haine de bărbaţi a lui 

STEFAN COROBAN 
Arad, str. Ioan Russ.u Siriaou (Aulich L.) 238 
~i piaţa Catedralei in colţ(Tokoly-t. pal. Sz,intai.) 

- ...... - - - -
Levai şi Szigeti 

407 
"\\ 1l CII.§' 

~e "<f \.. - tl mal t... G n Ea .. ,1 Co. 
"'la·a-... 8e 1 n t rar eal a T ea tril 
Recl1tn8ndfL maga~illul bine şÎ abundant. sorta.t ou 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

ARAD Bulevardlll Re· 
, gaiu ferdiua.d 

I ~IA.GA..ZIN CU 
ARTICOLE DE 

480 
1. No. 16 (fost Boroa Beal·t) I 

~,.. 

ma n ufactu ră, Fi I i al a Chişineu 

stofa ~i mătăsuri Vânzareengros ~ 
~========~~=======--~I 

Societate indigenă de : 
exploatare de paduri: 

g 

Tot soinl de fabricate din lemn ta.re ~i moale B 

~:i~~::tirez Arad, Gyergyoalrnăs : 
b 

_ Uzine de exploatat păduri: -%.--_---

Ana Bol61Jn, tragedie istorică, in 5 acle, in 
'fi A poHo" în 16 De.cemvrie. Tragedia. aceasta Il 

avut un efect atât de splendid în Urania inCftt 
direcţia cin!'matografului Il ţinut cu oaie "ii. o 
reprezente şi in A pollo. Nu s'a putut iDilă nbmaÎ 
pe o zi. Cine vrea să. cunoască o istorie din cele 
unui tragice a rpgînelor, să nU scape acest prilej, 
pentru a cunoaşte viaţa curţilor regale, rolul şi 
soartea. reginelor, ma.i ales in Anglia ~i pe vremea. 
lui Henric VIII. cel mai crud şi depravat rege 
între c ... i mulţi, din istorie. Inceputul la 3, 0, 7, ,i 9 ore. 

• 

• - - - - - - -. Jud.: Arad, Bihor, Hunedoara. I 

I ~ piii~~n~l:fu~miă .. ni~~ă, ~ I B~:::~:::~~: ~:~. : 
~ 

haine blrbăt~,tl ,i pentru eopU ~ :.....---A-n-ti-st-ia-c-o-m-u-na-'a-"-a-ci-rc-.-I-. ---4b 
Clasă. separată de _ăsurat ------------------1~ 

Dantbtl, istoria tetoarei franceze fu 7 acte, în 
l'l U rania", în 16, 17, 1 ~ Decem vrie. Când la fine a. 
vea.cului XVIII. s'a sguduit lumea in urma pl· 
oatelor stlpâ.nitol"ilot şi-a claselor sus, puse, a 
ernpt revoluţia. francezi. 8 cArei tristA amintire 
,i astăzi ou teemură sufletel~ celor cu inimă. cu
rată ,i mai ales acel timp de urgie şi de groază., 
a. teroarei ne infloră.. Robespierre, Murat ~i Dan
ton sunt trimitatea acestei epoce, care ni-se 
repl'ezenUi. azi în cruzimea şi intn'g aprobiul ei. 
Piesa aceasta este cea mai strAlncitâ. operă a 
cînemato~rafiei. Inceputul la 3, 5, 7,. 9 ore. 

Teatrul APOlLO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 17, 18 Decemvrle In 16, li, 18 Decemvrie 

Sâmbătă, Duminecil. 

F$dne inare cu heJ.ete. 

Păumel alb 

Vineri Sâmbătă Dumineci 

Creatianea cea mai splen· 
didii. a artei filmelor. 

Danton 
Roman sentimental În Dl'amă istorlCă în 6 acte. 

. film în 5 acte. In rujul lui Dallton Emil 
In rolul pl'lncipal : Hegesa .Jann.ings. In ~lul lui Ro-

Grit si Hans Miercll- I besplerrt! W. Krau8z. An· 
. dorf. samblui cl:'lor u,ai mari 

artisti din lume! Senzaţie 
Inceputul la orele S, 5, •• gralldioa8& ne mai_vazuta 

7,9. ... ....... lncep, la or,~Je 3, il, 7, 9. 

ooooooooccoooooooooocoooooa 

,,~Ierknr" dev:~:::i~te "BerUlann" 
calitate din timp de pace în toate culorile iar sii află de 
vânzare in celca mai ma.ri magazii. 589 

ooooooocooooonooooooocooooo 

• SZANTO si COMLOS ARAD,. No. 26868-1921. # • ~ 

~ , ' ~ Hotărâre. fi 
Plaţa Âvram Iancu No. 22. n 

381 Edificiul Teatrului. . Nicolae Ioan loc. din Arad cere aproba~ 1 
unui concesiuni de stabiliment pentru depozit",", 

• as - - - - - _. lemnelor de foc in Strada VirAg No. 20. D~ D 
... _______ .. _____ A_a_baterea oauz~i la. faţa locului o tixăm pe 

Se atrage atenţiunea! 
publkului asupra cuei 

Reisz 
Bulevardul Recele "'~erdlnand 1. No. e. 

Articli de Textile şi mare 
depozit de atA., de ţesut. I .. ~,~---~--_ .. _.-

Decemvrie a. rn. 11 bra. a. c. Iuvităm pe ~ 
interesaţi că până. la. terminul de sus să.-şi Inill 
teze eVt-nLualele observaţiuni aoestui birou SI i 
mai târziu la faţa locului căci la. din Goot a 
Întrucât nu vor obveni nici op~ervaţiuui de I , 

teres publio, concesiunea. de stabiliment 8i D 
aproba. 1 

, Arad, la 10 Decemvrie ]921. ~ 

(88) Pocioianu 1ll â 
şe}ul circ. 1 V - ~ 

Cassa de Păstrare a lude- : 
a 

ţului Arad ; 
-

Capital prop.·iu al InstituţIe t 3.500.000 Lei. 

Vânzare mare de Crăciun 
I 

Paltoane de iarnă N eO'IiO'e, Bluze, haine Elllerl'C K' t a mare mag-Rzin do "'~ ~ 
I!!I I!!I a OII feG\Îun pentru DR)i'.; 

de eOl,ii ~i fetiţe eu preţu.rl ieftine la Piata Avram Iancu corn. 
, I 

Pe Crăciun toată lumea să se procure cu Cognac-Medicinal Miniş-Magyara~: 
..... 

tipografia L. Rethy şi Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 

.... 
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