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r~~ Noua aventură· a 
exregelui Carol. 

~ic~ 
- Exregele Carol, care nu se poate im-
i~~t păoa de loc cu monotonia vieţei familiare, 

.. 8 făcut marea greşeală de a pune din nou . e~::~ L'ngaria Intr'o situaţiune delicată, tocmai 
JE~ in nişte momente când aceasta din urmă 
64 avea nevoe mai mult ca ori când de în-

, crede rea Antantei. 
. Intr'o bună zi, astfel după cum . au 

Arai &rătat telegramele, s'a scoborât din aero
plan la Sopron, iar de acolo s'a dus la 
Budapesta, unde a fost deasemenea în
tâmpinat de numeroşi partizani ai ideei 

['dai monarhice. 
Îl~nj; Opinia publică s'a alarmat; o vie agi
aJe ta~e li spiritelor s'a produs 1n mod fatal; 
terr reprezentanţii puterilor au protestat cu ve-

hemenţa. contra celor petrecute, iar gu
la 1 'l'ernul maghiar, a ţinut sa. declare, că 
de, desaproba actul exregelui şi îşi da seama 
:5 t e consecinţele ce acel act ar putea 
[ia n aibă . . 

Au urmat Intrevederi şi discuţii, so-
'citări şi intervenţii -pe lângă Suveran şi 

cele din urmă, Carol ar fi format un 
t guvern. 

Din toate aceste evenimente re ea 
sa. doua fapte de o deosebita impor-

. anta şi anume: întâi, exregele repetă, azi 
31 fi.' eşeala făcută cu câtăva vreme Inainte, 
11~D~ un8.nd în actul repetiţiei aceiaşi doză de 
Iru .opilarie şi de lipSă de înţelegere a situa-

. 'unei generale. c 

ntra. Ori care ar fi naivitatea sau simpli
vaii· tea de minte a exsuveranului (Jngariei, 

u este mai puţin adevărat că actul său 
rezintii gravitate, de oare ce el constitue 
flagrantă călcare a tratatelor, fapt COD

mnabil şi absolut nepermis de Aliaţi. 
Un al doilea fapt ce rezultă este 

acela al vinovăţiei guvernului intru cât 
'. R orty un excelent amic şi credincios al 
~rilt' exregelui nu poate să fie strein de cele 
. trecute. 

Ideea monarhică maghiară trebuia 
111' usii. tn evidenţa, după opinia şovinistă a 

vernului maghiar, şi atuncea s'a ales tn 

ED Illod voit, momentul politic când Ungaria 
n trebue să evacueze Burgenlandul, pentru 

~e face o mare manifestaţiune politică, 
pnn Intoa.rcerea exregelui. .. 

Ile . Ideea este copilăl'ească, totuşi ea 
ent.i\ o severă sancţiune şi această 
hestie merita s1\ fie studiată de pu
ri, 

Exregele va pleca din nou la drum; 
liniştea se va restabili şi dacA. va fi ne
voe se va tntrebuinţa chiar forţa în con
tra fostului suveran. Impresia urâtă însă 
cauzata Europei va rămâne şi va ră
mâne acesteia poate şi teama de o aven
tura. viitoare. 

Popoarele doritoare de pace nu pot 
face însă pe jandarmul statului maghiar 
şi dacă, deci, acesta nu va şti să se ad~ 
ministreze singur, va fi nevoe de un alt
fel de intervenţii şi de un alt mijloc de 
a garanta pacea Europei. 

România, care voeşte respectarea 
tratatelor, priveşte cu milă la frământă
rile Ungariei, pe care ar voi'i.o mai înţe
leaptll şi mai pregătită sufleteşte pentru 
ca sA. scape de dezastru. 

Ungaria se gâ~eşte., lntr'o situatJe 
penibilă de alminteri morală şi materiala 
şi această situaţie nu ar putea să fie de 
cât agravată, în cazul când reaua cre
dinţă, zăpaceala şi lipsa de simţ al rea
lităţei, ar merge pană acolo, în cât să se 
prelungească o stare de lucruri, dăună
toare pentru situaţiunea generală. 

w" ' BaJA." #W44 -
Exregele Carol la Budapesta. 

(Prin fir special) 

Budapesta. - Exrpgele, ar fi sosit la Sopron, 
Vineri. 

In Budapesta domne~te linişte. Anglia a fost 
ceadintâi care a protestat prin reprezentantul său. 

Celelalte puteri au făcut apoi un demers 
colectiv. 

Guvernul a dat un nou comunicat ro care pro
testeazA. la rândul său contra celor petrecute. 

• 
Budapesta. - ·DupA ultimele ştiri, exregele ar 

fi ajuns la Odenburg, cu un avion "Lagence,. 

Impresia la Viena. 

Viena. - Ştirea reântoarcerei lui Carol a pro
dus mare vâlvii. la Viena ~i aceasta cu atât mai 
mult, cu clt tmprejurările de azi, rntlreau svonu
riie că exregele intenţiona să atace pe austriaci ,i 
S8 salveze Burgenlandul. 

Austria ar fi chemat sub arme 60.000 de 
soldaţi. 

• 
Parit. - Presa franceză considerii actul exre

gelui ca UD llct de nebunie şi de responsabilitate. In 
schimb atitudinea guvernului ,i aceea a lui Horty 
sunt supuse la serioase bănuelî. 

Presa cere mAsuri imediate ~i severe pentru 
înllturarea ori cArei veleitlLţi de turburări. 

Budape8ta. -'- Opinia public1l. e revoltati in 
ora~ de faptul: că guvernul Horty nu a expediat 
imedia.t pe exrege t pierzând tn telegrame şi discuţii 
o vreme preţioasă.. 

• 

Telegrame primite În ziua de 24 Octomvrie. 

Budapesta. - Exregele Carol a sosit Vineri 
21. Octomvrie cu avionul la Oedenburg. El plecas~ 
J01 după masă cu un aparat al agellţiei Duben
dorff, pilotat de Timerman. Cinci persoane a căror 
identitate n'a putut fi stabilită U însoţiau. La 
Oedenburg a fost aşteptat de o delegaţie a mo
narchiştilor unguri, ceeace face să. Se creadA. el 
lovitura a fost premeditată . 

Ziarul -Neues Wiener Tagblattc pretinde a 
şti că Horthy ştia de sosirea lut Carol. Din Oeden
burg Carol şi,a continuat drumul cu tren.ul pâ.Dă. la 
Budaors, la 26 chilometri de Budapesta. . 

.Neue Freie Pressec anunţă că. trupele din 
Ungaria apuseană îl însoţesc pe Carol şi că acesta 
intenţionează să Între cu ele in Budapesta. 

Linia ferată între Budaors Iti Budapesta a fost 
întreruptA şi guvernul Bethlen a luat măsuri mili
tare energice ca să opreascA cu· toate mijloacele 
Inaintarea exregelui. 

• 
Budapesta. - Agenţia telegrafică elveţian&. 

anunţA. că exregele Carol a pAră.sit, Joi Elvevia 
în avion fără a informa 10 cotro pleacă şi pre. 
textâod că vrea să serbeze nesupărat a zecea ani
versare a căsătoriei sale. Avionul a aterizat la 
Oedenburg unde Carol şi exîmpărăte:>,sli Zitta au 
fost aşteptaţi de o delegaţie a monarchiştilor un
guri in frunte cu Stefan Rakovsky, fost presedinte 
al camerei maghiare. 1 

,Neues \Viener Abendblattc anunţă că ex-

I 
regele Carol ar fi desemnat pe Rakovsky să con
stilue guvernul d;n care vor face parte si Appoyi 
Andrassy ~i Gratz, iar deputatul EdlIlond' Beniczky 
va lua internele. 

Budapesta. - Guvernul. a declarat agenţiei 
ungare că. aventura lui Carol pune ţara Într'o si
tuaţie foarte graviL tocmai în momentul când Un
garia ~i-a câ~ligat încrederea aliaţ.ilor, obţinând 
hotă.rârea favorabilă a. conferinţei din Veneţia. 
Guvernul are toată. încrederea în populaţia care 
va dovedi şi acum ca şi cu ocazia aventurei lui 
Carol pe care a incercat-o de Paşti, că dore~te 
să evite catastrofa pe care O poate provoca Un
gariei reîntoarcerea lui Carol. Incercarea Îndrăs
neaţă a fostului rege e flcută numai pe contul 
său propriu şi guvernul e convins că va avea. 
sprijinul tuturor cetăţenilor oneşti care ştiu să-şi 
facă. datoria atunci când patria. e in pericol. 

• 
Budapesta. - Guvernul uogar a ordonat 

starea de asediu in Budapesta. . 
Regentul Horthy a trecut fn revistă azi di

mineaţă trupele pentru a se convinge că. măsurHe 
luate pentru oprirea tnaintlrii lui Carol vor fi exe
cutate cu credinţă.. 

* 
Budapesta. - Un consHiu de ministri care 

s'a ţinut azi a decis să trimită pe ministrul cul
telor şi al instrucţiunei publice Iosif Vass, ca. si!. 
explice exrE'gelui Carol7 să părăsească ţara pentru 
a evita complicaţii externe. 

Guvernul a numit pe generalul de infanterie 
Paul Nagy şef miliklr -cu depline puteri, ÎnsArcinat 
să execute prin toate mijloacele hotărârile guver
nului maghiar cu privire l~ Carol ,de Habsburg. 

, . 
Budapesta. - Guvernul a. declarat reprezell-

I 
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cll. tanţilor României, Jugoslaviei şi Cehoslovaciei 
tn baza legii din Februarie 1920, Carol va fi 
silit să pllră.sească. Ungaria cât mai curalld. 

• 
Beltp·ad. - Primindu-se ştirea că exregele 

Carol s'a reintors din nou pe teritoriul Ungariei 
consiliul de miniştri sârb s'a întrunit în duplt 
amiaza de Sâmbătă ora 16 şi a decis luarea de 
măsuri urgente pentru salvarea intereselor naţio
nale şi de stat 

III 

Praga. - Preşedintele consi1îului a conferit 
azi cu reprezentanţii micei Antante după care a 
avut o intrevedere cu ambasadorul Angliei, Franţ,ei 
şi Italiei. O consflltuire a tuturor şefilor de partid 
a avut loc, în care Benes a expus modul cum in
ţelege să reacţioneze în contra încerl!ă.rei lui 
Carol de a reinvia pericolul habsburgic in Europa 
centrală, 

• 
Viena. - Noua incercare a lui Carol de a trezi 

monarhismul în fosta moaarhie a întâmpinat opo
ziţie generală din partea tuturor partidelor repu
blicane. Cancelarul a avut consfătuiri repetate cu 
Ijefii partidelor ~i s'a ajuns la o întelegere una
nimă. eli. Austria si\ se opue ori ci!.rei mişcări anti
republicane ~j să opreasca cu toală energia ca 
aventura din Oedenburg si aibă vre-o repercu 
siune ia Viena. 

Social democnţii declară prin ziarele lor că 
sunt gata la ori ce sacrificii pentru a apăra re
publica aust.riacă.. Ei au lansat o proclamaţie prin 
care invită populaţia si ia măsuri binechib
zuite pentru a preveni o loviturli. monarhică. în 
Austria. 

Garnizoana din Viena a fost intărită Şl 
conducătorii monarhişti au fost puşi sub supra
veghere. .. 

Berna. Consiliul federal elveţian în şe-
dinţa de azi a înferat pur1area lui Carol, care prin 
plecarea lui în Ungaria şi-a călcat euvântul dat 
guvernului elveţian şi a abuzat de ospitalitatea pe 
care acesta i-a acordat-o. 

... 
Budapesta. - Guvernatorul Horthy a dat un 

. or{lin către armată. tn care spune că. armata de
punând jurAmântul în mâinile lui, astfel are să 
asculte numai de ordinile date de el. Puterea o 
poate ceda regelui Carol numai guvernatorul ales 
al ţării. Aceasta însă in împrejurările actuale ar 
insemna nimicirea ţării. Guvernatorul cere dela 
fiecare membru al armatei maghiare să urmeze 
credincios jurământului, numai ordinile lui. 

* 
Praga. - Se afirmă că. reprezentanţii la 

Budapesta ai mieei Antante ar fi făcut demers la 
guvernul maghiar, in sensul că în caz dacă. ex
regele Carol nu va părăsi teritoriul in decurs de 
48 ore, statele micei Antante se vor vedea ne
voite a câştiga valoare tratatului de pace, cu .forţa 
armati, 

• 
Buda}Jesta. - Intre trupele guve~nul~i. şi 

. acele a exregelui Carol au avut loc ClOCntr1 la 
Budaors. După o scurti luptă insurgenţii au fost 
respinşi. 
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Ştiri din streinătate. 
Tratative s'ar / urma Intre Germania şi 

Italia, tn vederea unui acord asemenea aceluia din 
Wiessbaden. 

- <. Conferinţa ambasadorilor, va examina, 
mâine, Mil'rcuri, protocolul relativ la conferinţa 
ambasadorilor. 

Bâlciul de mostre din Neapole deschis la 
20 c. a avut, un mare succes, luând proporţiile 
unei manifestaţiuni naţionale. Au luat parte indu· 
striaşi din toate regiunile italiei, 

Gellinboegel, ambasadorul finlandez, la 
Moscova, a declarat că. sunt evidente în administra
ţia rusă tendinve, şi curente spre un ideal burghez 
şi spre ideea de ordine. 

Comisia reparaţiilor din ministerul de re
construcţie german, s'a ocupat de raportul repara
ţiilor în na.tură. D. Rathenau se află bolnav. 
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GAZETA ARADULUI 

Banchetul 
în onoarea (Ilui ministru Antonescu. 

Sâmbătă seara la on~le 8 a avut loc tn sala 
mică. a restaorantului "Crucea AIbă" banchetul în 
onoarea dlui ministru Antonescu, dai de magistraţii 
şi avocaţii din localitate. 

S'au rostit cu aceasta ocazie mai multe cu
vântărÎ. 

Cel dintâi a vorbit preşedintele tribunalului 
d. Silviu Moldovan urând bună venire dlu! ministru, 
în numele magistraţilor. 

D. 1. Marşieu, preşedintele baroului avocaţilor 
a saluta.t şi a asigurat pe d. ministru sentimentele 
de adânc respect al avocaţilor arădani. 

D. S. Pascuţiu ureaz(c, bun venit dlui ministru 
în numele notarilor publici. 

D. ministru mulţumeşte tuturor pentru urările 
ce i s'au adus accentuând mulţumirea ce o are 
văzând munca serioasil ce se depune in deplină 
armonie .mersul bun al justiţiei. 

D. Cornel Iancu avocat şi deputat al Aradu
lui aduce elogii persoanei dlui ministru Antonescu, 
care timp de 38 ani a muncit pe terenul judiciar. 
D. Iancu arată. pasul şi dorinţa magistraţilor, cari 
trecând de sub foslul regim in serviciul statului 
român şi depuntinu jurămâl\tul au dat dovada că 
doresc a ti muncitori cillstiţi şi cetăţeni de toată 
abnegaţia. Aceşti magistraţi, în urma stării lor su
fleteşti, rezultată din trecutul ce il aveau la spate 
şi de înţeles, au nedumeriri în privinţa existenţei lor. 
Ace!>te nedumeri însă vor displre îndată ori ce 
inamobivilitea suspendată în urma stărilor nouă, va 
fi reinstituită, ceeace este o dorinţă generală a 
tuturor magistraţilor. Oratorul roagă pe d. ministru 
a lua măsuri pentru realizarea acestei dorinţ,i. 

Oratorul exprimă dep lina recunoştinţă a ma
gistraţilor taţă. de d. ministru pentru Începutul fru .. 
mos, ce acesta l-a făcut în ce priveşte îmbunătă
ţirea stărei materiale a magistraţilor, asigurându-se 
prin aceasta independenţa judecăterească., ceeace 
e de un mare interes pentru consolidarea sta· 
tului. 
. Arlttând dificultăţile ce sunt de învins în 
timpul de tranziţie, oratorul îşi exprimă. deplina 
convingere că. prin legile de unificare aceste vor 
fi învinse, ministerul îngrijind totQdată. de sucreS
cenţe judecătorească. prin numirea de tineri Iicen
ţiaţi din vechiul regat, In posturile inferioare cari 
amestecaţi cu cei din loc, vor deveni magistraţi 
buni, cunoscători de legi ,i de Imprejurări şi astfel 
se va realiza O bună unif care. 

Vorbitorul roagă însfâr~it pe d. ministru pen
tru a avea, in ce priveşte limba bunăvoinţă faţă 
de magistraţii de altă. naţionalitate, cari cum d. 
ministru însu~i s'a convins, că au făcut frumoase 
rezultate. Vorbitorul ridică. paharul .În sănătatea 
dlui ministru de justiţie. 

D. Alexandru Meculescu, primul procuror 
roagă pe d, ministru să-i permiti a saluta în nu
mele magistraţilor pe d. procuror general Cosma, 
delegat la conducerea directoratului general de ju
stiţie din Cluj. 

D. primprocuror expri uEi. satisfactia membrilor 
parchetului .în urma faptului că au' ca şef pe d . 
Cos ma, un bărbat animat de cele mai bune inten
ţiuni in sensul Ele a rezolvi atâtea tnsărcinări ad
ministrative, cu cari legile în vigoare încarcă. pe 
şefii parchetelor ~ care cunoscând 10ate greutlţiie 
va supune spre aprobarea dlUi ministru soluţiile de 
luat pentru ca şefilor de parchete să. li se lase tim
pul necesar spre a-şi îndeplini menirea lor de pă
zitori ai ordinei şi siguralJţi!i statului. 

V O'tbitorul arată că în situaţiunea haotică 
rezultată din nuuile condiţiuni de existenţă şi de 
gândire, cum şi de distincţlunea credinţelor reli
gioase, sociale, când puterea mulţimii în dorinţa 
ei de conducere voeşte a dărâma civilizaţia aşe. 
zată. prin efeptuiri foarte mari de vechea societate, 
trebue să existe un colţ de lumină pentru a fixa 
credinţa în sentimentul justiţiei şi pentru aceasta 
este chemată. magistratura. Magistratul trebue să 
fie deci om de talent, de ~tiillţă si conştient de 
misiunea sa, şi cu aceste conditju~i toate vârteju
riie ce vor trece peste capul lui nu-l vor clătina 
încredinţat mai ales de sprijinul şefilor. 

D. Meculescu încheie prezentând d-Iui m;ni
stru omagiile pentru alegerea făcută tn persoana 
d-Iui procuror general, de care e sigur că. va fi 
un demn colaborator al d· lui ministru in aşezarea 

25 Octomvl'ie 1921 -
justiţiei României Mari pe temelii s~nă.toas! ~ 
Ridică păharul în onoarea d-lui director general Ci: ", 
C~mL ~ 

~ 
D. ministru Antonescu ră.spunde la cuvin!e'~ p 

ad~e~ate. de d. deputat Iancu, ~s~gurând ~.e to.~ ji 
sohcltudlOea sa pentru îmbunătaţlrea sorţu matri. i 

straţilor şi luarea tuturor măsurilor pentru înIăt~~:. 
rarea tuturor dificultăţilor, cu cari are de lupt. ,( 
încă justiţia. In ce priveşte limba, aceasta CI C 

poate fi decât cea ro~âneas~ă .~i cercetările ti fi 
le-a făcut în cursul mspecţlUnel d-sale - spliJ:lli: 
d. ministru - l-au convins că. dificultaţile ti ~ 
mai sunt in aceasta privinţă vor inceta în c:.' 
râ9-d. • 

D. director general Cosma mulţumeşte p~.' Il 
tru sentimentele ce i se arată, de magistraţi, 1 ~ 
asigurA ci .toa~e silinţele sale ~e vor ~~ldrep~a pe: ~ 
tru a contnbUl la puuerea unei teme\u solide . 
justiţiei române. _: 

Banchetul s'a terminat la orele 11. k 
~ 
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Păreri (lin public. 

P r e sas i s c o ala. , . ~ 

Este cunoscută destul de bine aceea impre,~" 
rare, că. atât şcoalele lIoas tre, cât şi tllvăţă.torii SI 

expuşi unei mulţimi de suferinţe în urma cărc. ~ 
Învătământului primar i se ingreoiază mersul ~ 

,repede pentru desvoltarea culturală a popor, 
n~~~ ~ 

Desvo1tarea şcoalelor noastre este de o pa, .. 
ameninţată tot mereu de tendinţa elementelor, (' . 
au scopul de a distruge orice progres în im'ă,1 
mântui primar având şi azi lozinca- ruşinoasă, Că, 
mai bine să. fie poporul prost, decât cu mintel;l_ 
de altă. parte de indiferentismul manifestat ce 
din partea acelor chemaţi a tinde mâ!:ă. de * 
factorilor, cari sacrifică. tot ce au pentru înaillt'i 
şcoalelor. La acest~ împrejurări destul de tli\ 
mai putem număra şi voinţa cea rea a unor i 

toriteţi biseUteşti de a paraliza tenninţele Ci, 

bune a guvernului şi ale acelor bărbaţi de şco: 
cari prin reforme mai corespunză.toare şi mai, 
modate timpului de azi, doresc o astfel de siste 
administrativă şcoalelor in urma careia aCI . 

ar putea alimenta 1[1 toate privinţele desvolt,p 
poporulu~ scă.pându-1 astfel de ignorat1ţa şi întunt 

j mea ce-l predomneşte din secoli şi dovedin<.ln·i, 
jertfa pusă pe altarul şcoalei, nîspândeşte lum: 
libertăţii şi a conştiinţei de sine. 

Ca în toate chestiunile. aşa şi pentru deSI 
tarea şcoalei .s'a luptat omenimea de sute de a 
A fost şi este şi la noi românii o luptă enelg' 
pentru înă.lţarea Ijcoalei româ.lle la gradul acela 
desvoltare, ce i se recele pentru răspâlldirea 
zelor de lumină tn popor. Putem zice cu 
dreptul, că lupta aceasta o ducem azi nu 
noi învăţătorii. Da, noi o ducem şi o 
cem aceasta din iubire faţă de neam şi faţă 
iubita noastră. patrie, pentru cli. suntem COOl') 

că nu e destul sll. avem numai o ţară. mare, 
trebue să fie şi tare. Şi tăria unei ţări zace 
cultura poporului. Cu cât un popor e mai cult 
atâta e mai conştiu de sine, e mai iubitor de ~ 
·se tmbogăţeşte mai repede, e mai lucrător, e 
disciplinat etc. Apoi mai ştim un adevăr, că 
popor prost n'are viitor. Ne arată aceasta des!u; 
elocvent istoria. Unde au ajuns vecinii noştri r 
cei mulţi. ca iarba dar proşti? O ştim cu toţii, 

Şcoalele noastre au făcnt mare pregw 
timpul dill urml, dar nu putem denega 'Şi 
ad evir, că ele mai au de suferit lipsa multor 
buuătă.ţiri, deci mai trebue să ne luptăm incă f~ 
mult pentru înaintarea lor. 111 lupta aceasta! 
cerem ajutorul tuturor românilor de bine, cari 
iubesc patria şi mai cu seamă dela factorii pr1 
pali, cari infiuinţează mai mult asupra societăt; 

Mare sprijin şi multă bunr..voinţă a~te, 
noi învăţătorii români şi dela presă. Nu !I' 

presa şi reviste le de specialitate pedadogicd 
toate ziarele noastre naţionale trebue si se (li 

cât se poate mai mult cu chestiile şcoalelor 
mare române. 

Prasa este un factor puternic pentru conă 
rea opiniunei publice; ea este aşa zicând a ~ 
putere de stat. Ea răstoarnă. guverne, ea ~ 
răsturna ordinea ~i pacea. Ea poate influinţa 
asupra unui război etc. Iată. pentru ce dori~ 

Saci, sfori, ponevi, foi de vânzare 
cu preţuri avantâgioase la ~ FRATII HA CKER Arad. Biroll: Str.~Mllreslllni 

I t 

/ 
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oas, •. lreaga presă naţională să vedem manifestarea 
al dr: :~teresului faţă de ~coală şi invlţătorul român ~i 

fatA de poporul nostru .s~to: ~du~~ lu~it.1ă. De~a 
. file!, resă aşteapt~ şcoala ~I III \laţatom ro~a~1 t~t spn
to': P.nul si interesul cel VIU faţă de asplraţlU1111e lor. 

• It JI. d ~ • , 
lIa,; Nu putem enega, ca presa noastra s a ocupat 
lIă'~:' uIt cu şcoala şi cu interesele vitale ale tnvăţă· 
.up;~ .:riJor români pe vremea ungurilor, azi Însă cu 
l "regret trebue să constatlim, că se ocup foarte
, ::., tini' ele sunt cu totul ocupate cu mişcările po-
• \t lU, , • l I . 
sFu"liIice şi vedem, ca in coloane e or se dă mal 
e -. mare' atentiune frecărilor politice de cari noi şi 
~ oporul sunte?t sătui până în gât. Nu politic~ 

Jjult~ şi frecăn personale ne trebuesc noauă, CI 

Fe'. lIluncil. cinstită din partea fiec,ăruia. româ? b~n: 
ţi 'umai in cazul acesta se va consohda, ŞI Întan 
1 p.: Ta noastră bogată lip~sită fnsă de puteri energice. 
:le t, Presa noastră ar trebui să imiteze ziarele din 

atele culte ocupându-se tnlr'o rubrică specială 
e chestiile ~colare informâlld publicul şi guvernul 
espre starea şco~.I,el.or şi. A a în.vi\,ţătorilorv •• dând 
aturÎ pentru spnJllllrea ŞI 1mbunatAţlrea stam ma
riale al acestora. 

De vor face aşa, vor stâ.rni in public in· 
res faţă de şcoală, căci azi e cu mult mai mare 
umărul acelora, cari nu se interesează de fel de I 

Ipre:' oală. crezând, că în România mare nu mai e 
ii s~· 'p,ă de atâta învăţătură ~i că aceasta e treaba ~ 

toritătilor şcolare. 
Şc~ala însA nu este a autorităţilor ci ana.! 

unei, deci societatea Întreagă trebue să. se 
tereseze de soartea şcoalei ŞI a invăţătorilor 
mâni. 

r, c' Cred, cii ~e1e spuse aci In puţin7 cuvinte. va: 
im"" ia ră.sunet ata! la presa noa<;tră naţIOnală, cat ŞI 

c;, sânul fraţilor mei colegi români, pe cari tt În
tell roa a paşi solidar contra acelor factori ai socie

c~· tii noastre, cari Iasă să se inrădăcineze lucrurile 
aj: direrentismului in chestiile noastre ~colare. int.r:l,... __________ "..... ___ - ___ .... 

tri, 

)r' O isbândă a guvernului. 
şCO' In chestia grnnlţei cu Ung~u·ia. 
al , , 

,iStl Ungaria, care nu putea să vadă cu 
aCI·hi buni graniţa spre România, fixată de 

r~lt~ tate şi tot aceea ce tl'atatele preve
) un: . au inca în chestiile teritoriale, a chel-

't bani şi energie, mergând pAnă la 
ilinţă, pentru a reuşi să obţie modifi
i favorabile maghiarilor. 

Increzatori, cum sunt, conducătorii 
astăzi, ai Ungariei, au socotit chestia 

rerilor ]01' realizată şi au inceput sa. 
blice foloasele obţinute de Ungaria. 

O parte din presa noastră de partid, 
ud in serios lăudăroşenia maghiară a 
eput sa agite pe chestia aceasta, fa
d o vină nemeritată guvernului şi răs
dind In publicul românesc, ştil'i ten
nţioase şi neadevărate. 

Guvernul, care ştia adevărata situa
, a pastrat insă calmul necesar şi azi, 
ill'ârea conferinţei amba.sadorilor, arată 
totul se face cu fltăruinţlt, cu dreptate 

oţii, cu bune şi înţelepte procedee. . Hotă-
egrl' ea conferinţei declară ca adevărată şi 

'to~: "chimbatoare, tot ceea ce cuprinde tra
I I de la Trianon, şi recunoaşte că gra

le fixate Ungariei spre România nu se 
Rchimba nici o dată. ' 
Linia ferata Satu-Mare, CarBii, Ora

, Salonta, e scoasă din cauză de con
'uţa şi o data. cu aceasta se da pe 

toate punedle la cale şi minciuuile răs
uite de' maghiari cu privire la trecerea 

\Ior r teritorii româneşti, la maghiari. 
1. E un succes al guvernului şi al di-

conu. fi ti • f d d fi . t d aS a\!el acută e acesta e li 1 reuşI 
lumineze astfel drepturile României, în 
nimeni să nu se gândească. să ne 
teste nişte drepturi, sfinte pentru in
aga naţiune. 

INFORlllA TIUNI. 
Azi, Marţi urmează a se prezenta Ia bi

roul Populaţiei locui tori din: 
Circumscripţia 1: Str. Mărăşeşti (dela str. Si

meon Baiint pânii. Ia str. Vicentie Babeş.) 
Circumscripţia II: Str. Veche (din regiunea 

Arad-Sarcad.) 
Circumscripţia III: Str. Sava Ratcu. 
- Comisiunile pentru evaluarea pământurilor 

~j a caselo"" in legătură cu noile impoizite vor în
cepe lucră.rile tn oraşul Arad la următoarele dat~: 
Comisiunea Inlâia care va lucra In fostele circum
scripţii de dare inlâia şi a doua tn ziua de 7 No
emvrie, comisiunea a doua în fostele circumscrip. 
ţii de dare a treia şi a patra în ziua de 5 Noem
vrie, comisiunea II treia in fosta circumscripţie de 
dare a cincea in ziua de 7 Noemvrie, comisiunea 
a patra tn fosta circumscripţie de dare a-'Şeasa in 
ziua de 7 Noemvrie, comisiUDea a cincea în fostele 
circumscripţii de dare a şeaptea şi a opta În zIUa 
de 1 Noemvrie, comisiunea a ~easa În fosta 
circu~scripţie de dare a noua în ziua de 3 No· 
emvne. 

- Duminecă s'a făcut la direcţiunea regio
nală clasarea hainelor şi altor articole de im bri
căminte, cari vor fi distribuite de casa muncitori
lor, copiilor de şcoală, ai ceferiştilor din teritorul 
direcţiunei regionale Arad. In acest scop au fost 
puse la dispoziţie 450 rânduri haine pentru băieţi 
şi 250 rânduri haine pentru fete, intre 4-15 ani. 

Se anunţă din Santiego că bacteriologul 
Atria a del<coperit un ser contra vărsatului. Injec
ţiile făcute bolnavilor dt vă.rsat a pro\locat o grab· 
nică. vindecare. 

- După o telegramă din Helsingfors staţiu
nea telefonică din Petrograd a ars complect. 

- Un nou avion Handleypage, cel mai mare 
avion construit până acum în Anglia pentru trans
portul pasageri lor intre Anglia şi Paris a părăsit 
aerodronul din Croydon pentru Paris, cu 12 pasa
geri şi mare cantitate de bagaj. 

X Domnii acţionari ai societăţii »Transilvaniac 
fabrică. de ghete in Arad, cari n'au vărsat fncă 
deplin suma acţiunilor subscrise, sunt rugaţi, să 
achite uiti ma rală. în .decurs de 30 zile, căci in 
caz contrariu, conform dispozitiunilor statutelor ,i 
a §-lui 170 din codul comercial, t~i vor pierde 
toate drepturile. 

Arad, 23 Octomvrie 1921. Directiunea. , 
R{lzbuuatc't dramă in 4 acte tn ApolJo 2S Oc

tomvrie. Una dintre cele mai zguduitoare drame, 
iar nu numai prin acţiunea şi ~ujetul piesei, ci ~i 
prin morala sa ne dă o satisfacţie deplină. Bietul 
Alati adorat de toate femeile, cari ti citesc creaţiu
nile sublime, le dispreţue~te pe toate, urmărind 
idealul fantaziei sale poetice. Aflându-l se îDamo
rează de el, de dşoara Ellen. In călătoria de plă.
Cere are un incident cu un aventurier care se sfâr
,eşte cu duel în care Alati moar~. Ellen pusă răz
bunare ~i într'adevăr îi succede să-I tnşele la ia 
acasă, unde îl otrăvfşte, răzbunându-se astfel pentru 
moartea logodnicului ei. 

'" Cetatea fără nume dramă in 4 acte dupit ro
manul lui M Jokai rn Urania în 25 Octomvrie. 
Maria de Bourbon stă închisă în cetate& fără nume. 
Vavel Într'aceste ocaziuni de insurgenţii maghiari 
contra lui Napoleon întră şi el Intre ei. Acum 
s'apropie armata lui Napoleon de cetate cu Ferolans 
în frunte. Vavel vine să o mântue. lntâlnindu-se cu 
FeroJans îl răneşte de moarte pe acesta care voia 
acum să-I i .:puşte. II scapă Temira celalt spion. 
Maria Însă moare binecuvântltnd amorul lui Vavel 
şi a Temirei. 

...-. ......, ... -
Reîutroducerea depostării in Rusia. 

Riga. - Ziarul c Social Vestnic~ anunţă că 
îu Rusia a fost reintrodusă deportarea pe cale ad
ministrativă. Anarhiştii Isaev Gansiv şi Stiirmer au 
fost deportaţi în gubernia Arhangelsk. pe timp de 
un an. Septembrişlii din gruparea lui Panin\;kin au 
fost trimişi în guberuia Vologrorodsk în Siberia. 

Un nou gu\'ern portughez. 
Lisabona. - In urma rănilor primite cu pri

lejul atentatului din Lisabona, primul ministru por
tughez, şi alţii câţiva ministri, au murit,

Preşedintele republicei a admis formarea unui 
nou cabinet, ce a anulat toate actele cabinetu.lui 
trecut. (Prin fir special.) \. I 

T E I~ E GRI\. JI E. 
(Prin fir special.) 

Demisia guyern uI ui Wirth . 
Berlin. - Guvernul \Virth a demi

sionat azi. Unele ziare indică pe Adenha
uel', primaml Coloniei şi membru marcant 
din partidul centrului ca succesor la pre
şedinţia consiliului. 

lIemoriul croaţilor. 
B'6lgrad. - Şeasăzeci de mii de croaţi, din 

Ungaria apuseană., au adresat legaţiei sf.rbe din 
Viena, un memoriu unde se protesteazA contra 
teroarei autorităţilor maghiare. 

Conferinţa d-lul N. Iorga. la Sorbona. 
Paris. - D. N. Iorga a ţinut la Sorbona o 

conferinţă asupra României În urma rugămintei 
făcute de directorul Academiei. Au aSistat nu
meroase personalităţi din lumea politică ŞI cul
turală. 

Oratorul a arătat origina comună a poporu
lui francez şi român precum şi, a.finită~ile lor na
turale. 

D. Iorga după ce a caracterizat populaţia 
românească a terminat printr'un apel că.lduros '1 
foarte aplaudat, cerând o prietenie din ce în ce 
mai mare intre Franţa şi România. 

Atacul bau{lelor chineze. 
Hanoi. - Două mii chinezi fnarmaţi cu 

puşti au încercat să. treacă. frontiera. 
Ei au fost respinşi cu pierderi. Agitaţia 

fraudelor chineze n'a fost complect fnă.buşită. pânA 
acum. Mandarinul Lacsen Il fost prins li'i decapitat 
de rebeli. Un nou atac la Qang-Bang a fost res
pins. Trupele chineze cooperează. cu porturile fran
ceze tn regiunea Caobang. 

Semnarea acordului franco-kemalist. 
Paris. Din Angora se telegrafiazâ. că acordul 

franco·kemalist, a fost semnat in ziua de 20 Oc
tomvrie. Franţa ar fi acceptat o rectificare a fron
tieriei care acum ar urma o Raliwagul Bagdad 
până. la Nisiba ,i Serroc. .. 

Paris. - Presa se bucură de tncheerea acor
dului franco-turc văzând În acest act prima etapă. 
pentru restabilirea situaţiunei normale în Orient. 
Acordul nu aduce nici o ~tirbire celorlalti aliaţi In 
aceste regiuni. 

Echo de Paris scrie că aceasta ştire 1mbucu
rătoare va arăta lui Gunaris cA prima condiţiune 
pentru apropierea dintre Paris şi Atena e accep
tarea din partea acesteia din urmă.. 

eLe Matin. constată că Franta încheind acest 
acord nu are nici cel m'l.i mic gând ascuns, cacI 
ea nu face altceva, decâ.t să' revină la politică 
sa tradiţională in Orient. Aceasta politică. s'a 
făcut la lumina zilei dir, moment ce a fost inaugu
rată. de Briand la Londra îrl văzul ~i auzul a.li
aţilor. 

Acorun! va permite Franţei să·şi reduc!i. sar
cinile mil:tare, să-şi recapete prizonierii şi să ad
ministreze Siria fărâ teama conflicteLr. Pe această. 
cale pacea în Orient e asigurată. 

v.- ....... _4#"""" -. 

Publicatiune. , 
Produsele de petrol se pot vinde numai cu 

prE'turi maximale. 
Camera de Comerţ şi Industrie din Arad, a* 

trage to atenţiunea comercianţilor cari se' ocupă 
cu 'vânzarea produselor de petrol, cA conform or
dinului Ministerului de Comerţ cu No 45978 - -
apărut în Monitorul Oficial No 109 din 18 Aug. 
1921 - petrolul de lampă., bellziuă uşoară pentru 
automobile, benzină grea pentru motoare industri
ale, motorină pentru motoarele Diesel, ulei uri mi
nerale, valvolină, parafină, unsoare consistentă. ,i 
alte de asemenea, se pot vinde numai conf, 
preţurilor maximate prin ordinul de mai sus. 

Comercianţii cari se ocuplL cu vânzarea ace) 
lor produse, le pot procura directe dela i Soc, an. 
pentru distribuirea produselor petrolului (Bucureşti) 
Bul. Carol I.) pe lângă. preţurile maximale fixate 
pentru comercianţi. Informaţii detailate se pot lua 
dela Camera de Comert. din Arad. 

Rad. responsabil: LaurenţIu I.uca. 

/ 
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MAURIŢIU REUSZ ~i FIUL 
Fabrica de Sl)irt ARAD T.~LEFO~ Nr. 
tIe oţet • , • '00 

--~~--_._~---~----.--.-.--. 
~ Au aOMit eel .. mal noi oi moderne t 
• p altoan e de toamD ă, da i arD ă, • 
~ haine bărbăte~t1 şi pentru copii ~ 
, Clasă Sel)arati de misurat , 

• SZANTD si COMLOS ARAD, • 
~ PIaţa A.;ram Iancu No. 22. ~ 
, Edificiul Teatrului. , . - - .-- . - _. 
._._--------------Maxmilian l{lein Arad 

Magazin mare de Racb:uri 
Bulev. Regele Ferdinand 8. (Boros Bimi-ter) 
_._-_.~-_ .. ~_.~---
........................... 
CSETEYsi SEITZ MAGAZIN A , DE FER, 

SCULE DE MA- A RAD Bnlevardul Regele Ferdlnand 
SINI 81 METALE , arul. 14. (Soros Beoi-ter). ........................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I~IPRUJIUTURI 
acord mai iefthl posibil Imediat 

Jlijlocesc vânzirl ,i cumpărări 

G/\ZETA ~'RADULIJI 

F R A T II N E U 1\1 A N 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

........................... 
FRANCISC WILD g3~~I~~ ARAD, 
Blllev. Regele Fer(liua.nd 1. 9. (J ozseffOh.-ut) 

• 
Zilnic prăjituri proaspete, cafea • 
şi ciocolata caldă şi bonboane. ........................... ----,... ..... __ .... _-----

Calfă pr~;:ede limba română 
se primeşte În angajament sau dela prima Noemvrie 
la magazinul de ciorapi, articli de tricota.j şi textile 

Andrei Barsony :;!d'I:!~~a ~;: 

-------------~------ - - - -
Levai şi Szigeti 

.,13 C Jr.s--.(J 

, \. .\p __ '<f tr .... 
mat D \ti .... -') ~.s. .q ,i Co. 

'",. . 

25 OctOnlVl'Îe Hl2t. ..... 
Berger & Eichner ArJ, 

Bulevardul Be=ele Ferdl. 
nand 1. (Dor08 Belli-te,,) 3 .• 

Mare magazine de manifacturea,' 
~_________ I 

I 

Primăria oraşului cu drtWt de municipiu Arad I 

I No. 7786-1921 prim . 

PoblicatÎune. , 
In conformitate cu dispoziţiuniIe lua' 

de administraţia fiIlancial'ă din Arad' 
baza ordinului No. 143024-1921. al ~ 
nisterului de finanţe, prin aceasta aduct , 
la cunoştinţă publicului de pe intreg ter 
torul oraşului Arad, ctt începând cu ZII 
de 3 noemvrie a. c. comisiune 6 . 
evaluarea îşi va incepe lucrarile in or8.l 
nostru, începând cu strada Andl't'myi Ca~ . 

Despre aceasta avizam Consiliul Ot 
şenesc, Ant. Com. Circ. 1. şi Circ. 
precum şi toate gazetele locale prin ~ 
prezenta noastră publicaţiune se va 
publicităţii. 

Arad, la 22 Octomvrie 1921. 

Dr. Ro 
primar. 

Fleiszig si Hirschfeld n~ăr~nţi~uri-,~ala~ 
, ne Şl Tesatun eng!l 

Marfă de Viena a sosit 
A.rad, Bulevardnl Re.:eleFer
dinBnd 1. (Roros Beni.ter.) 

Vls·a~vitl de Intrarea la Teatru ..... --... --------... 
Recuma.ndă magazinul bine şi a.bundant sortat cu Stea;;uri N atioDal. 
ghete bărbăte~ti, femeieşti :~ Copii în toate mârimele de vânzare la Lilnă :DECASE:~ 

01 
, Preţuri ieftine. "CONCORDIA" Arad, str. Emine8cu 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oooocoaooooocacococooocoaoo 
8a foodat la 1883. Sa fondat la 1883. 

Văd. lui WILHELM FRANK ARAD, 
comerciant de piatră mormintala 

Bulev. Regele Ferdinand 1. 2. (Jozseffiih.-ut) 

DCOOCOCOOOOCOOOOOOOOCOOCOCO 

........................... 
... Cărbuni de pitltril. de incălzit prima calitate 

Cărbune cernut. de lemn pentru călcat. 
Lemne mărunte de foc, uscate transportate 
la domiciliu cu preţ ieftin de vâ.nzare la. 

CAROL KNEFFEL şi FIUL I 
Bulev. Regele Ferdinand 1. N'o. ~ 

(fost piaţa Boros Beni) ccccocaa ........................... 

I Alexandru Graf architect 
ARAD, STRADA. IOAN CALl'IN 12 

I 
Intreprinde cladiri de stil înalt precum ş.i planuri 
si desemne coresponzătoa.re timpului mudern că: 
ca.se de rentat şi proprii, biserici, edificii econo
mice precum şi mouzeleuri şi monumente fllnerale, 
cu preţuri ieftine. 427 

c:::>OOOOOOO<>OOOc:>O<>O<>O 

F ţ _ .. A · prăvălie de ghete ~i r a II p P o n Y I modă bărbătească 
Arad, B. Regele Ferdlnand 7. (Boros Beni-t.) 
oc>c>o<>OO<><>O<><X>Ooooo 
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AST~A" Societate română de asigurări~, 

" .&;\. de rea s i gur ă ri În B U CUR EST, 
Reprezentantă principală pentru judeţele Arad ~i Hunedo811' 
in :ti. RAD, Bulevardul Regele Ferdinand I. Nr. 19. etaj 

Conducerea societătii "Astra": , Consiliul de Administraţfl, 
J 

Vicepre~edinţi : 

C. Banu 
depuiat etc. 

Em. Antonescu 
prof. universitar fost. de· 

putat etc. 

Preşedinte' : 

C. 1. Balaceanu Stolnici 
Dlare proprietar, fost sena.tor etc. 

Membrii in direetinne: , 
v. V. Maltezeanudn.. Dr. N. 1. Anghelescu 

mare proprietar, fost v-

putat fost deputa.t 

Vicepreşedinţi : 

P. Negulescu 
profesor universitar, ~ 

deputat etc. 

1. Baenberg 
avocat administrator.1 i 
lega.t al Societăţii 'Ai 
nime Române da filll 

ciare. Dr. C. B. Mal1ezianu 
director general al Bănoi.i sindicatului agricol Jalo
miţa. fost secretar general in Ministeriul de fin8Ilţe, 

fost deputat. 

1. Mayer D. Negules&u 
Subdire~tor la Banca Comercialll. prof. universita.r, rosi 

Români!., Bucure~ti. putat 

Sima Niculescu Victor N. Popp General Voitoianu Jug. V. Stanceal 
a",oeat, fost deputat alo. avocat, mare proprietar fost ministeri. mare proprietar. 

Max Steinhart Director general: A. Davidoglu 
mare comerciant profesor de matematici la universitate profesor de &siguril.ri ]8 Âcademil 

" inalte studii Comerei .. le şi industriale. 

Reprezentanţă principală, condusI de mine incheie a..qiguritri pe viaţă., incendiu; Bpaq 
ti lI.8ignrărî de orice naturâ. in condiţiile cele mai avantagioase. Societatea. noastra nu face p 
din nici un cartel ~i astfel suntem în situaţie a. prelua in condiţiile cele mai avantagioase 
gurările contra. incendiului incheiate la societăţile, căror funcţionare înceteazii. în senzul dec' 
Consiliului de miniştri cu data de 27 Octomvrie. Atragem În deosebi atenţinnea. publi~ 
asupra Condiţiilor noastre da asigurare -viagere combinate, pe cari nioi o societate nu le}'l 
acorda. . Cu distinsă. stimă.: 

A.UGUSTIN TAS(JJI 
conducltorul reprezenta.nţei princi, 

A.e;enţi se primesc spre angl\Îare contra provlzU şi salar f --
Tipografia L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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