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nitate, azi stă şi îşi dau părerea la. ela- Treizeci de eleve fără cărti! 
bOl'l:lrea legilor şi respectă. astfel angaja- , Reântrarea opoziţiei. 
mentul luat faţa de naţiune şi fat-ă de Un apel al corpului didactic al $coalei normale ds 

Membrii comitetului executiv şi par-' fete. - "Gazeta Aradului" deschide Q listă de 
aceia cari l-au ales. subscripţie. - Datoria de ~a da c. 

!amentarii partidului naţional român s'au 111 acelaş tI' Il!) se UlaI' pUlle in lu • 1 t' - Două domnl~oare profesoare, de la şcoala nor-
~. ~trunit al altrteri , Duminecrtt la Cluj, pen- mină stl'ălucitl1 şi faptul cl1 plecat"ea din mali!. de lete din Arad ne-au vizitat zilele trecute 

ti. examina, astfel, dupa cum spunea parlament a opoziţiei n'a adus la nici la redacţie, aducâ.ndu-ne mişcate la cunoştinţă ee. 
situaţia politiCă. un rezultat şi că este o greşealrt şi Intre elevele venite anul acesta la şcoală se gă.-

Nu cunoaştem încă, întru cât nu a mai mare să persb,'ti Iu ~,!:reRelele ce al sesC cel puţin treizeci, atâtea de sărace în cât 
"-' Y nu au nici măcar cărţi pentru a putea invăţa. 

nici o ştire pâna acuma, dela Cluj, f&.cut. Domnişoarele profesoare au adăugat că. cele 
ce a putut sa se hotărască cu pl'i- Afară de aceasta există de aseme- treizeci de eleve sunt în acelaş timp Jipsite de 

intrunire; textul convocăI'ii, publicate nea 1n convingerea parlamentarilor de vestmintele şi de lengeria cea mai elementară ceea 
ziarele oficioase ale partidului regio- care vorbeam mai sus că. partidul naţional ce face ca organismele lor fragede sl fie expuse 

, d }' la răceală şi la boli,' 
romAn, cuprm ea însă anumite fraze, român şi partidul lbel'al ar face o figură Ascultând glasul mişcat al domnişoarelor pro-

.. leosebit de interesante şi cnre merită sa destul de tristă, ritman:1nd de o parte, 1 fesore cari ne cereau să venim în ajUiorul sărma.

.:sca. obiectul unor atentate comentarii. în vreme ce ţărăniştii privesc cu bravură, nelor fetiţe lipsite de vestminte şi de a~rţi, ne-am 
- Se spunea 1n acel text întl'e altele '1 în faţă, situaţia politică. ! adus cu emoţlUne aminte de graba cu care pubJi· 
le tA partidul naţional român şi-a făcut p~ Lipsă de iniţiativă, lips~l de tact şi I cul arădan a răspuns la apelul nostru de a se 

d" d d I ajuta pe toate mijloacele clevele instituţiei ce abea 
:eplin datoria, din momentul re tragerii e Ştlluţă a proce adi şi lip:-:;ă e cu- 1 aluneea îşi începea funcţionarea pentru indeplinirea 
:in parlament şi pAnă a$tăzi şi ca ramâ- noaştere a evenimentelor politice, iata i mt'llirei tlale culturale 
~erea la putere a guvernului nu s'a in- de ceea ce se tem unii parlamentari l' Publicul arădan s'a arătat cu acel prilej ge-
!âmplat din greşeală, sau din reaua vo- ardeleni şi liberali că ar putea să fie neros ~i înţ~legător al nevoilor culturale ale ora
:nţa a ol't!anizaţiei tl'ansilvănene, ci din acuzate de opinia publica partidele din! şului, donând cu grabă şi însufleţire) bani, 

u Il haine, pânzeturi, cărţi şi vestminte pentru micile eleve, 
cauza partidului liberal, cal'e nu a înţeles care fac parte. , Eievele venite tnsă. acuma sţ~ urmeze cursurile 
~a fie solidar în rezolvarea crizei po- Perzistenţa în atitudinea de piLna, şcoalei nu sunt tot acelea de atunci. Nouile venite 
jtice. acuma a pal'tidelor de opoziţie, este! sunt deopotrivă lle sânce şi de lipsite de toate 

Astăzi însă, spune textul' convocarii, evident, deci, ca a început să para: cele n~ces~re }i, de ,~ceea e o sfânt~ datorie y pen
In faţa redeschiderii parlamentului, o exa- multora copilărească şi ridicolă şi de' tru nOI,toţ1 sa l~l,gnJlID d~ soartea, ŞI de slllata~ea 

d 
~ t 1 ~ ! )or, Iăcalld prlmtl lor pasI în scoala să nu fie atata 

minal'e din nou a situaţiei politice, se im- aceea cre em, c'" r:l~ es e exc us cu.. 1U; de trişti şi de amari. . , ' 
~une. scurtă vreme OpoZlţla să se convmgă: Să. dăm deci şi anul acesta după cum am 

Aceasta ultima frază şi dorinţa unei In Intregime de nevoea ca parhtmen- I dat anul trecut. Să. ne gândim că la câţiva paşi 
TIam examinări a situaţiei politice, după tarii ei Să-şi ocupe lo~urile în parIa- l' de noi tril.esc nişte blânde. triste ~i oropsite cOpl-
parerea noastră şi dupa indiciile ce le i ment.. liţe, cărora in atară. de ,ingrijirea şi, de atenţia 

b 
. , ~ ! O I . il 1 t' ă • de' maternă ce le-o dau profesoarele. mal au nevoe 

&:'em, tre ueşte Pl"lVltă ca un ,leI de ma- oglC e eme~ a~ spune., lTl a - de vestminte la inceputul iernei ce se anunţ.ă 
a convingerei multora din mem- I văr, că nu ar fi mm lC3. mal bun de aspră şi necruţătoare, şi mai ales nevoe de cărţi 

~rii pa.rtidului naţional român, ca partida I f~cut de cât lucru] acesta, ~ai ~l~s în după ~are să poa,tă îllvăţa, ,. ~ .1 . 

hiod pierdută parlamertal'ii ardeleni nu nIşte momente când corpul'lle leglUltoare , :::>ă ne gandllD că,le C?PIl trebue sa-I .alut~m 
:!lai au nimi a de făcut alt ce d ât fiind deschise O'uvernul se arata gata să dm tot, sunetul, tlldruma,!ld~-l pe ,calea. l~mel ŞI a 

C va e c 'b. culturel chlar cu preţul celOr mat COstiSitoare sa-
tii se reântoarcă In parlament. Inceapă oper,a de leglfer'are cu con~ursul criticii. 

Această idee, după cum arătam in- parl~ll1entuIUl, tare. pe .încrederea ŞI pe Să ne aducem aminte. că. şi Iloi am fost 

tI'un articol tl'ecut, a însufleţit chiar şi pe conslInţământul naţlUnm. copii, să n~ ad~cem amillt~\ ~it~nd~.ne. în Juru~ 
unn liberal' . , Ct a • f . _.... __ __ _._ _... • _ .... nostru că ~I 1101 suntem pannţl ŞI fii ŞI fraţi ŞI 
" . 1 CarI nu s au s 11 S -ŞI a Il me că bucuria c<isei a familiei şi a ţărei sunt copiii, 
rârerea ca o~a~ă cu re~nt[:area in parla- Germania oferă să tl'imiti'l. eomlsU de speranţele de azi, nădtjdile de mâine, sprijinul 

~!b ment a ţăl'ălllŞtIlol' al' fI bme se re,lntre gurlLllţie la 1V ntolllingtoll. viitor al ţărei ŞI gloria întregului popor. 
~i restul opoziţiunii. SlI. ajutăm pe copii să. inveţe cărţi, cât mai 

Washington, - Ziarele din Londra declară că 1 d "1 I ..î 
Chiar dacă această dorinţA comună a representantul Germaniei la \V ashlngton a Încuno- mu te cii rţi, e o~re ce ~ICI e v.ă.stare pot să ~-

~it;:.. , • • vr>ţe pentru propria lor plăcere ŞI pentru propna 
,~nom . dmtre ~l'~elem ~l a uno,ra dmtre ştiinţat conferinţa ci reichul ar fi dispus să trimită. lor perfecţionare, dar şcolarii şi şcolăriţe(e învaţă. 
liberah nu va fI mfăptmtă numaI de cat, o delegaţie economică şi alta militară la conferinţă. în acel aş timp pentru nOI şi pentru ţară., cu do-

ric ea este totuşi interesantă prin aceea că delegaţii care vor oferi toate garanţiile în contra rinta s'o ilustreze şi ,s'o ,înalţe ma.i târziu. 
vreunei agresiuni din partea Germaniei. P I d I in lumina motivele şi cauzele ce au \ entru ce e treizeCI e COpl e sărace, pen-

t 1< f . . 1 b ,>' AngUa a trimis un 'Vas de război la tru cele treizeci dtl eleve lipsite de cărţi şi de 
~ OI marea ŞI e a OI al ea el. . 'lI . vestminte deschidem astăzi largi coloanele ziarului !n pnmul rând, se pune In lunună CS11l3. nos,ru pentru o lislă de subscripţie şi aşteptăm 

Convmgerea unora dintre parlamentarii Londra, - Aşteptând regularea controversei ca generozitatea publică şi interesul pentru şcoală 
OPOZiţiei Că este o greşeală ca membrii referitor la acordul franco·turc din Angora, guver să umpiă re"pede aceast,ă lista,. pentr,u, că timpul 

nul englez & )uat masurile necesare spre a· şi aSl- d l t ă h ă I 
~OrpuI'ilor legiuitoare să stea de o parte gura propriile sale interese îl1 Asia mică. Un va- trece, stu li e se con ]fiU' Ş1 OC 11 S rmane or 
neactl'Vl' â d 1 1" t ... . d f 11.,{ M d' eleve fări cărţi varsă lacrămi Vil.Zâlld că. au ră· 

.. ,pun n a ca e In rIgl ŞI maşI- por e ră.zboi englez Va i trimes în u are a e 1- mas în urmii. pierzând chiar si ultima nădejde că. 
naţll. de partid, In vreme ce alţi colegi teran8. in apropiere de Mesina. o mâllil. înţelea.ptă şi de o pă~intească bunătate se 
de al lor, îşi împlinesc mandatul cu dem- (Prin fir special.) va mai întinde o data in spre ele, venindu·le in ajutor. 
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----------------------------------~~~~----------~----------------------~~ -
Cuvintele dlui Brătianu. 

ImprejurăriJe politice t:J C:1.re a avut loc con
~resul liber;.I, au fost hotăril.toare, din punctul de 
vedere al cuvilHelor pe care şdul Iibcralilur tre 
buia să le spuie partizallilo. sai. 

D. Brătianu nu putc:a să mai vorbeaE'r:ă. de 
victorie în momell\ui des~:hi{!crii parlamentll'ui, sub 
atlÎt de frumu"se ausoicii D. Brăciailu de as,.m'o
nea, nu putea "li facă' partilwilor "al mari pro
misiuni de viitor. In niş'e e!ipe Clld se a,:ccl:
tuiazEi. tot mai mult, Ilevoea pentru tară ca actu:t1ul 
guvern ~ii. hcă îndelungă oper;l de guVt'n:a'LtW!. 

Xe putând să Ltd ta L~e aCestea Ş fu. :ib ra
liJor s'a mulţumit pur şi simp:u ~ă afmne că pu~ 
ferea revine oartidu:ui !Ibt'ral fii că. nici ochii ţ, Ira 
n'a avut mai' multi nevoe de ;ăria acestui partid. 

Dsa a avut insii. prudent l. ~ă nu 'ipuie llIt:i 

când ţara va face apel la d Brătianu şi I,ici pesti:' 
câte luni. s:,u peste câţi ani considerâ. liberalii că 
vor fi chemati !-oa ia frinele guvernului. 

In asemenea fmprejurări ~i cu aSemenea d·.>c
laratii, admirabile de neprecizie. de nt"holă~â:-c şi 
pierdute intr'o auno'if<,ra de promisiune llf'bu 1 oa-ă, 
era foarte lI:J.tural ca ajuilare~ liberală să nu ob
ţie Ull deosebit .. ucce!'. 

Impresiile ce ni se comunică din Bucureşti 
relativ la adunarea liberală tind să con~tate un 
lucru, mai ales, ce apare ca logic şi îndreptăţit. 

Anume, acele impresii acct"lltuia7R. nemulţu
mirea ce a domnit între partiz:nii liberali, adunaţi 
la Bucureşti, ca să. vadA spuneau ei, solemna de
schidere a parlamentului şi să constate de aproape 
satisfacţiunea unanima Îfl faţa cOiltirluărei operei de 
legiferare. 

~.L\.m fi înţeles, ni se spune că pror sta un 
liberal să tim aduşi la Bucure!;lti pentru a ni se da 
O probă. de tăria tibera:ilor şi pentru a ui se de· 
schide orirollmri, de na;uri!>ă indice apropiata 
noastră. veltire la putere. 

Să che!{Ueşte îm,1\ parale; să seci rezervele 
blneşti ale p:midului; să deral:jf'zi oameni şi să 
cari pe liberali în toate părţile ca ~ă aziste la suc
cesul partidului avereSCdn şi la acel, al primului 
miui:;tru se plre, o osteneală zadarnică. şi Ull timp 
pierdut fără folos.c 

Dupi cum se vede e multă dreptate in cu
vintele liberalului nemulţumit şi In impresiile venite 
dela Bucureşti. Promisiunile d-Iui Brătianu. deci, 
nu au venit ia momentul oportun şi 111CI nu au 
putut să Încânte masele liberale doritoar,' de pu
tere, mai ales când puterea aceasta, astfel dupi 
cum s'a spus de către şef, poale să. rilmâe ascunsă 
pentru libel ali, tlld~ ani şi ani de zile. 

Congresul liberal prin i1npreiurările în care a 
fost ţinul şi prin atmosfera în care ,,'a desfă.şurat 
cOIlstltue dar o nouă. greşeală pobtică, o nouă ero
are de calcul şi de tactică., ce se adaugă la ulti
mele greşeli, de aceeaşi natură, l'ivârşită de parti
dul liberal. 

Ceilalţi oratori, cari au vorbit după d. Bră· 
tiann, n'au fă.cut altceva de câ.t să piâllgă după. 
puterea pierdută şi să. dea opiniunii publice mi~· 
cătorul a~pect al omului, sau al partidului care I·şi 
consu~ă puterile lipsit de bucuria speranţei şi de 
tnviorarea perspectivei. 

Am văzut multe congrese politice; nici odată 
Însă nu s'a ferit ochilor opiniei publice romÎille 
infll.ţişan:a unuI congres mal lamentabil şi mai 
tris t. 
... ---.- .- .. 
Ciaiul Doamnelor Române pentru 

copiii săraci. 
• Se aduce la cUllo$tinţ(l eli Duminecă, 11 De

cemvrie 1921 ora 5 dupt'i amtazct va avea loc în 
sala de sus a hotelului "Crucea Albă" ~m CtalU 

urmat de dans al carui folos este destinat soc. 
Reuniunea Fem. Rvm((ne şi Soc. Doamnelor Ro
mâne pentru ajutorarea copiilor săraci de sllrbii
tM·ile Crlicilttlului. 

Programul deschiderii Adunărilor 
Legiuitoare. 

Deschidt>rea parlamentului s'a făcut astfel: 
La ora 11 dimine;!ţa. Te DeUin la Mitropolie 

în p'czenţa: domnilor Miniştri; domnÎ!or Senator~ 
şi Drpulaţi; Inaltei Curţi de CaS;Jţllllle; Inalte~ 
Curti de Conturi: Academiei Remâlle; CorpulUl 

. Prof<:,soral Uni\·ersitarj Acadt>miei de Inalte Studii 
Comt'rciale şi Industriale; Comitetului Ateneului 
Româll; Baroului Advocaţilor; Consiliului Admi
nistratlv P"rmHlent; Consiliului Superior al Comu
lIiC!ţiilor; Consiliului Sup",rior Tehnic; Cluţilor, 
'l'rihu',aielor, Prtcşedillt<:"lui Com ~iei lnteri;nare 
a Ce.pitalei, Camerei de Comerţ şi Inalţilor func
ţioaari ai Statului. 

La ora 11 iumlitate, lnaltele Corpuri ~i au
torităţi întruniti in sala ş·dinţelor Adunării ocupi!.: 

Corpul Diplomatic primele două tribune lit. 
A. si B. 

, Inaltele Curţi de Casaţ,iune şi de Conturi 
tribuna lit G, 

Academia Romană, Corpul Profesoral Univer
sitar, Academia de Inalte Sludii Comerciale şi in
dustriale, Comitetul A teneului Româ'l, B,1roul Ad
\UC' ţilor, C()IIsiilul ,\dmiuistrati\· Permanent, Con
si,iui Superior al Comunicaţiilor, (.)n"iliul Supe· 
rior Tehllic. Curţii,.., Tribun~lele, precum şi cele: 
laite autori!ăti tribunele oficiale. 

Dunlllii ' Sen;J.\ori şi Deputaţi vor ocupa băn
cile dil! laLi Tronului 

Porm'l ea cortegiului Regal de la Palat anunţă 
prin 101 lunuri. 

Ll ora Iz. M \iestatell. Sa Regele, I((soţit de 
A. S. Regală. Pri!icipele Moştenitor, Întră in sala 
şedinţ,eior .1,dunării, preceda! de Adjutanţii SAi şi 
de Cunea Regală. 

~11,,"state:t Sa Re~ele, Înco 'Ij urat de Mi
niştri, cllt'ş:e Mesagiul de deschidere a AdUllărilor 
Legiuitoarl". 

Du?ă plecarea l\llÎestăţii S:tle Regelui, Adu
narile Leg'lultoare ptoced la lucrările lor. 

Bilet ... ie pentru trrbuna Diplomatică s'au dat 
de călre Mlni!'oterul Afacerilor S\re;ne. 

Biletele pentru celelalte trihune s'au dat de 
către Pn'ş~dillţla Consiliului de Miniştri. 

j ~ ,.. "'.. ,....... WM.... """,.... 'W- '" 

1 Noua clasificatie a functionarilor 
I " 

1 publici. 
Lucrările pentru unificarea gradelor de func

ţiuni publtce, t Icredinţate de ConSIliul de miniştri 
unei comisiu'li speciile, - au ajuns într'un stadiu 
inaintat, 

Toţi funaţionarii publici au fost împărţiţi in 
patru mari clase denumite cu iniţialele A. B. 
C. şi D. 

In clasa A. au fost trt'cuţi funcţionarii cari 
posed titlul de doctor. iicenţiat sau alte titluri e
chivalellt~ cu cele doul\ dinlâi. 

Din clasa B fac parie 'llumai funcţionarii cu 
bacalaureatul. In clasa C. au fost trecuţi fUllc

, tionarii cu 4, clase secundare SjU alte studii si
~ilare, iar tn clasa D. acei cu studii inferioare 
gimllaziului. 

FUllcţiunile publice, sub orice titlu şi de orice 
categorie, au fost la rândul lor clasificate prin îm
părţirea in .11 rangUrI c, chemate să inlocuiasca 
vechiul si~tem al gradelor. 

Ralldurile au fost Imprtrţite în clase în modul 
urmălor: 

R Hlgul I şi 2 o s;n~ură cla<;R,; Rangul 3 
douA clase; Rangul 4, 5, 6, şi 7 câte 3 clase; 
Rangul 8, 9, 10 ŞI ti parc clase. 

S' J. proced it apoi la incadrare:l actualelor 
titiuri de funţlOnari în 32 da~e ale celor 11 
ranguri după următoarea normă: 

In rall~ul 1 a fo"t încadrată funcţiunea de 
Preşedinte al Consiiiului de miniştrii. Mlllişrrii au 
fost trecuţi in' rangui :tI doilea. 

Pen:ru subsecrel:uii Je Stat ŞI Preşedinţii 
Curţei de Casc1ţie ~'a rezervat prima clasă. a 
rangului al treilea, i:u pentru secretarii generali 
de ministere. c()nsjlj~rii Curţei de C'l'iaţie şi Ge
neralii comandallţi de corp de armată clasa a II-a 
a aceltllaş rang. 

In cele trei clas~ ale rangului al patru!~~ 
au fost repartizate actualele trei ci ase de OIT.r. 
tori g-enerali; Preşedinţii Curtei de Apel. au ro;' 
trecuţi in clasa J a acestui rang, iar Codsilierii 1; · 
clasa IL 

Directorii şi subdirectorii generali au fvl: ce 
repartizaţi In rangu! al cincilea iar subdireclorii :'.' sU 

cel al şeaselea, ambele ranguri având câte t;~ rrt 
clafie. • Pr 

Funrţlunile inferioare graduiui de subdiw. '0 
toti au fost repartizate apoi Între celelalte gra;~ ,e 
si anume: te 
, Şefii de serviciu în '-angu! ~.l ş:lpt.>lea, s,~. su 
şdii de serviciu şi ş,'fii de hirou principali i. de 
rangul al ootălea, şefîi şi suhşefii de birou îl! n:: (u 
gul ai nouălea. \mpie~atii principali d~ birou: TI 
rangul al zecelea şi împiegaţii îa cel de al Un Spre. 
zecelea. Ii 

Regimul de avansare dela o clasă la a:;l ia 
a unui rani; şi dela un rang la ll!t 
funcţiune de clasa Îrt care se aflil 

rang', e,te i' ril 
funcţionarul!: p' 

allume: al 
Funcţionarii dill c1a<;a A (a titraţilor) POt ~ re 

numiţi direct În ra!l~ul al zecelea şi avan~aţt i', ro 
fiecare an câte o clasă, astfel că. Ia sfârşitul ee; il 
de al patruiea an ei pot trece fn rangul al nou:,i. O! 

In aCest mud ei pot avansa până la clasa Il J1 

rangulni ai şaselea, parcurgând în terme:n de II.~ re 
ximul 15 ani clasele rangului 9, 8 şi 7. 

. Funcţionarii cari îndeplinesc condiţiunea:~ 
a fi admişi în clasa B. nu pot fi numiti decâl::. li 

cla!>a XI, undA dut)ă un stagiu de 4 ani, in Cl', ~ 
1 b, 

timp vor tr<~ce prin c€le 4 clase ale acestui raD:. 

vor putAa fi avansaţi în rangul imf'diat, ~i in ll.:- III 

dul acesta până la clasa 1 a raoguiui al şep!/:" 11 

care este limita maximă de avansare pentru fUD:. 5~ 
ţionarii din această categorie. 

Pentru funcţionarii din clasa C stagiul oi:: II 
li 

gator în rang_ ul 1 este de şase ani, iar limita de 
~ ci 

avansare merge până la rangul al optulea sau şi p: 
de birou principal, în timp ce funcţionarii rl" 
clasa D vor parcurge rangul XI In timp de «(: 
ani şi nu vor pu<ea avansa de cât f!ână. Ia ran[: 
9 sau şef de birou, 

Avan~ă.rile la gr;.tdul de director, subdirec 
şi director general, adi,ă. acde cari privesc fu,:, 
ţiunile prevăzute in rang-urile 5 şi 4 nu Se rr 
face de cât în alegere ~i numai dintre func!i:. 

! narii clasei A. 
In viitorul budRet, salariile vor fi prev~!": 

conform acestei cla~ificaţiulli, toţi fUJlcţionarii c: 
acel!l~i rang şi clasă, urmând să primească acele,,' 1 

apuntamente. 

o adresă a ministerului de 
finante. , 

Ministerul de finanţe a trimis eri după ,. 
miază. o adresă a tuturor bAncilor din Capitală:: 
următorul conţinut: 

• Se cere ca toate compturile de opera\il: I 

financiare de orice naturii., ce băncile au avut \.. i 
supuşii puterilor cu c::ri am fost în război să ::~ . t 
incheiate pe data Întrării in vigoare a diferili' t 
tratate de pace, 'iar soldul creditor al aw·' 
compturi sa fie consemnat pe seama şi la disp02i:; 
ministerului de finanţe. 

Recipisa împreună, cu un extras al ((;. i 
tului să fie depu~ă la Datoria Public.ă, spre VI" 

ficare. 
Conform tratatului de pace aceste datl)~ 

dacă. au fo<;t regulate in altă monedEi. decât mOD':' 
noastra COllversiunea sEi. se facă după cursul scb 
bu!ui dinainte de război.i 

Cursul schimbului dinainte de război este ~ i 
cela al mediei cursurilor din tran,>ferurilor teler'· :1 
fice din timpul lUllc.>i care a precedat imedi!· 
deschidere a ostilităţii Între România şi ţf i 

vrăjmaşe-o 

La lleidenan s'au (lescoperit srrot , 

meut tăinuit. 
Paris. - eLe M;ltin. aflI. din Berlin ci·1 

Heidenau s'au descoperit 343 de tuburi de o~;, 
ziere de 105 mm. gata să fie montate pe arei;· 

(Prin fir specia!.) 

---fth' ~orghA~~ °1-0<>::1 er ::~:li~~~l)altoane bluse.neo'lio'e i costunle Str .. Elllillescujr,~ U . u u .I~U· I lru dam... ,~ b b , EdlflCul Cate!le~:' 
________ Clu.\IIoă scpal'ată de măsurat •••••••••• Telefon 530. Cornlll VâuătoruJ.·. 
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1~ I~FOIIllIATIUNI. 
·C· 

_ In urma unificării poliţiei din Ardeal cu 
I};: 'ea din vechiul regat, secţia de servitori şi trll-
1j :ori. şi acea a controlului pit'ţii şi moralităţii vor 

Iri: ;rece dela primă.rie iarăş la prefectura puliţiei. 
Primăria oraşului a primit ieri adresa prefeciurei 

11. ;~Iiţiei, ~n vederea luarii in pn mire a acestor 
l:: :ectii. Prefectura poliţiei a in~ărcinat cu condu

,er~a controlului pieţelor pe d. Traian Iancu. 
,1, (ubcomandant de sergenti, cu conducerea secţiei 

~e servitoare şi tră'iuri pe d. Nicolae Todor. i~r 
r. :U conducelea secţiei moralitatel pe d. Ioall 

r opar. 
- Primă.ria oraşului acotdase funcţionarilor 

,ii În 1918 un avans de procurarea vestminteior 
1" 13 sum:, de 228178 cor. cu condiţia ca mai tfLr

te ~u aces! avalls să. se retragrL din salariul func
i:~narilor, In urma condiţ.iullilor grele de trai ce a 
;:mat, funcţiunarii n'au fost in situaţia ca să poată 

t: ~tp,lti acest avans. Primăria a cerut deci mil1iste-
i: :~Iui de interne să aprobe sd!.rlerea acestei sum,. 

L: ~t 228178 coroane, adecă 114039 lei din bugetul 
"< ;,:aşu'ui. Ieri a sosit la prefectura oraşu'ui dt'cÎzia 
Il Jillisterului de interne, ptin C.ire se aprobă cere I, ,ea oraşului. 

- Mai multe oficii administratÎve au cerut 
:~ :linisterului de interne, ca aceste să Jintervl nă 

f'" 

r~ntru scutirea de taxe poştlle it mandatt>lor .te 
~:: bani trimise oficial. Directorul general din Cuj, al 
. ~;. ]illisterului de interne, a adus ieri la cuno~ illţă 
Zi' yr~fectuTii oraşuiui şi judeţului că această c .. rere 
:.tj "se puate Implini tHlrucât in sensul articolului 
.J:. 53 din legea telegraf. ~i poştelor nu se pot 

iCarda scuuri de taxe nici unei autorităţ'. Primă
h~ niie ,i pnmpretllraee;e vor putea trimite insă. ofi

mi sume de bani prin scrisori de valoare sau gro
~:; 1lri, cari sunt scutite de tax.e. 

- In urma ordinului Direcţiunei generale P. 
~g: T. T., cu începere dela 28 Noemvne texrul tele-

iramelor prezentate oficiului postal pentru expe
c :'are, va trebui să fie sCris cu cerneală s'au cu 
1,:' ~a,illa şi numai pe o faţă. a blanch .. tei. 

~ .. 

v;, - DirecţlUuea C. F. particulare Arad-cenă-
~:.' cao/\ a cerut ministerului de illterne, ca funcţio-

mii acestei socit:tăţi, în ce pri\'''şte acordarea de 
ZI:: :.Jcuinţe să fie la egăI trataţi cu funcţionaril C. F. 
1.: R. a statului. Mirlisterul de interne a aprobat 

it~; ,cea~tă. cerere. Preft"ctura oraşului şi ju(leţUlui va 
,duce la cunoştinţa oficiului de tnchiriere aceasta 

_ ,probaTe a millisterului de interne. 

- Se ştie că institutul de surdo-muţi din 
irad şi-a incetat luncţionarea. proiectâ,ndu-se in 
.,Icul acestuia Înfiinţarea ullui institut pentru f·
:eile onbe. Acest proi~ct a fost însă mai târziu 

I ,. ,blndonat şi după o pauză de doul luni, ins ti tu-
3:: ;,1 de ~urdo-muţi se va redeschide la l Decem~ 

irie, sub direcţiunea dlui Constantin Hartila. Pl
.ţit: nnţii iuteresaţi sunt invitaţi să. se prezinte cu 
~ \~piii surd o-muţi, pentru înscrierea acestora. in 

:![llpul cel mai scurt in biroul direcţiullei insti· 
le' lutului. 

JN, Intre direcţiunile regiunile de C. F. din 
.1rdeal şi vechiul regat a început un schimb de 

C~·.' ;lrSonal pentru a se da p'ltinţă funcţionarilor să 
ve" 1weţe bine româneşte. 

- Depoz;tele streine au fost blocate în Au-
110; noa, Cehoslovacia ~i Germania. 
IOi:l 
:h:l- - La mi nisterul comunicaţiilor se discutii 

1~ vederea trecere'i la stilt a liniilor ferate basara. 
~eoe. Aceste linii au 40l) km întindere. :e ~ 

er:" Se crede că se va ajunge în curând la o 
~JIărâre defini tivă. :d:;'j 

ţ;t: - Comitetul insoectorilor generali ai ar-
:atei au ţinut şedinţă' sub pre~edinţia Principelui 
:,lro1. . 

'IllI' Senatorul sas Polony a declarat, că. saşii 
,or lua parte la lucrările parlamentului, d~lt fiInd 
ea se Vor prezenta legi im port an te, asupra cărora 

:ă·: ?!rlamentarri sa~i tin să-şi spunl părerea. 
o~:-

:et;: Cu privire la situaţia guvernului. Polony 

GAZE1'A AR:~nnLUI 

Regulamentul legii a~rare pe·ntru 
vina au apărut în Monitorul oficial. 

Buco-

- Ex.regina Zitta S'1l. adresat prin interme
diul reprezeutaulului portughez conferinţei am
ha-;adorilor cerând slj. i se permită înapoierea în 
EI vetia pentru a-şi p;J!ea îngriji copilul bolnav. 

- Se anunţ!!. din Cluj că la. facultatea de 
drept a Universităţii de acolo se va infiinta o ca
tedră de ziaristică cue va fi încredinţată dlui Va
l~riu Branişte. 

- D. Nicolae M;Îrldru actual ajutor de ju
necă,tor la judecătoria ocolului Alexandria (Teleor
m ln) a fosl înaintat judecător la clasa VII gra
da~ia Întâia la judecătoria ocolului Arau, în locul 
dlui Coloman R~vay! demisionat. 

- La direcţiunea ,regională a C. F. R. 
Arad e in curs cons~rierea acelor ceferÎsti" 
can vor fi transferati pentru invăţarea limbei 
române. 

- Direcţi unea generală. ac. f. r. de acord 
cu direcţiullt·a P. T. T.; au stabilit ca ~i staţiunile 
din Banat, Tra.nsilvania şi Bucovina să execute 
~erviclul de telegraf privat şi de statt cu începere 
dela I Ianuarie 1922. 

- M Ikad-ul fii nd grav bolnav, prinţul movte~ 
nitor a fost numit regent. 

- Profesorul americaa, d. Clark, a sosit 
Sâmbătă dăpă masă la Arad, lllsoţit de d. Vasile 
Sioica. dele~atul ministerului de externe. 

D. Clark intreprinde o cl'ă.torie de studiu 
prin România. Ieri d. Clark a plecat cu automobi • 
luI la Timi~l)ara. 

- Consiliul oraşului, conform unuL decis al 
ministerului de interne. va publica licitaţie pentru 
asi~urarea imnbiliilor cari sunt proprietatea ota~u
~ui. Dt'ocamdaUI. a-:e~te imobilii au fost a~igt:rate 
la societăţile din loclliitate. Dacia Romll.l\l. Banca 
generală Româ.nl1 ~i Transi I vania. 

Hotărârea Sinodului privitoare la 
congresul naţional din Ardeal. 

111 şedinţa de Vineri după masă, Sinodul con
tinuâ.nd di"cu~ia proiectului de unificare biseri
cea"ca in ce priveşte cnestiunea congresului na
ţional bisericesc din Ardeal, a votat, după. lungi 
desoateri următoarea propunere: -

In mitropolia Ardealului se menţine un con
gres mitropolitan pâf\ă la rezolvarea definitivă a 
chestiunilor pendinte de v~chia ordine de drept de 
pe reritoriul a·'estei mltropolii t asupra căreia. se 
v.a rosti la timpul său congresul naţional bise
ncesc 

Propunerea a fost admisă de toţi membrii 
SinodUlui. afară de mitropolitul Ard.'alului şi de 
episcopii: l(}an 1 Papp al Aradului, Roman Cioro
gariu al Oradiei-Mari şi Iosif 8ădescu al Caranse· 
beşului, cari ~'au abţillut dela vot. 

In ceeace pri, .. şte alegerea episcopilor şi a 
mitropoliţilor s'a. hotărât ca : mitropoliţii arhiepis
copii şi episcopii să se delea~l la reşedinţa. epar
hiei vacante de către congre..;ul naţional bisericesc 
impreunA cu adunarea eparhială, ce va avea. un 
numă.r indoit de membrii. 

2 'fI 
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TELEG R.t'-llIE. 
(Prin fir special) 

Impresia ll\ "3!>\hingtoll, produsă 
tliscursul 1 ni Curzol1. 

de 

Londm. - Lloyd George va pleca SâmblUă. 
la W;j,shington. 

Ziarului d~cho de Paris> se anunţă. câ dis
cursul lui Lord Curzon a produs O enormă. sur· 
pnndere la Washington. 

Balfour a fost foarte impresionat de atitudinea gu· 
vernului britanic considerând-o ca o desavuare a 
atitudinei saie amicale faţ{L de Fran~a. El a COIl

ferit cu toţi reprezelltanţii Angliei la W dshington 
şi ar fi decis să se il1terpună. pentru a domolt gu
vernul din Londra. 

Ziarele frnnceze şi (li8cUl'~ml lui 
, ClU'ZOIl. 

Paris Comemâlld discursul lui Curzon
f 

jurnalele sunt de acord asupra necesităţii unei ex
plicaţii sincere care să. nu lase sii subsiste nici o 
Înţ,elegere în relaţ.iunile franco-britanice. Cea mai 
mare parte dlfi ace~te ju,rnale sunt de părerea că 
pretenţiunea lui Curzon de a lega chestiunile na
vale de cele terestre este un simplu sofi'im. 

, Le Journal. observă că desarmarea naval!!. 
vizează numai limitarea concurenţei ruinlitoar~ 
pentru state pe când puterea milItară. a Franţei 
tinde pur ~i simplll să asigure liniştea sa pe con· 
tinent. 

Jurnalul ,Figaro~ cu privire la aceastii ehe· • 
sfiutle sublioiazll. faptul că cererea lui Briand prit) 
care acesta caută. să obţie semnarea unui pact de 
garanţii, care să permită Franţei să.~i -limiteze 
armamentele a rămas fără rl~puns. 

Mai multe organe şi În speCial jurnalul )Figaro~ 
fl\ră a voi ;;1 ia lucrurile prea dramatic declară. că. 
trimiterea de vase de război britanice la Masina 
constitoe UD gest care nu e nici p~cificJ IllCl 

moral. 

Un pretins conflict intre delegatul ita
liun şi d. lIrhlld. 

D. Schanzer desminte şti"ile a.larmante. 
Roma. - D. Schanzer, delegatul italian Ia. 

conferinţa. din Washington a adresat ministerului 
de externe din Roma o telegramă prin care îl 
roagă să. comunice camerii şi senatului, că desminte 
in modul cel mai formal, ştirile fantateziste din 
ziarele eng:eze cu privire la pretinsul incident. ce 
ar fi avut loc intre el şi d Briand. 

Delegatul italian declară că o'aavut nici o di
spută cu primul ministru francez şi că discuţia a 
fost aprinsă., dar corectă. 

D. Briand a susţinut punctul de vedere fran
cez, pe când d. Schanzer expunea cu energie 
pun ctul de vedere italian. 

D. Briand n'a pronunţat 
siL fi putut jicni cât de puţin 

* 

nici un cuvânt care 
Italia. , 

Roma. - Ministrul de externe d. Della Ta
reHa după ce a citit telegrama lui Schanzer cu 
privire la pretinsul conflict cu Briand, a declarat 
că nu mai incape nici o indoială că ziarele cari 
au tăspitndit svonuri alarmante în aoeastă chesliu· 
ne au fost rău intenţionate. D. Schauzer le desminte 
in totaL 

Şi această rezoluţie a fo~t admisă ce 
pu~ă la vot. Au votat 9 pentru, 4- s'au 
prelaţii din Ardeal. Arhiepiscopul Gurie 
pentru sub rezerva aprobării constituantei. 

a fost D. Bononni şi-a expimat regretul că ziarele 
abţinut: ; au reprodus aceste ştiri lalse fii.ră a le contro!a. 
a votat·1 '" 

Viitoarea şedinţă. a Sinodului va avea' loc 
Marţi. 

i Roma. - Din mal toate oraşele mari ale ita-
i liei sost'sc ~tiri că studenţi mea influenţată. de l(lti

riie apărute în unellt ziare referitor la unele afir...."" ...... _-_ .... _--'* ... ~ ......... _""---~ .......... "". __ .. _ ........ __ .. _ .... ,""-... "'--- matiual pe care le·ar fi făcllt Briand la adresa 

Prutecţia locuitorilor (lin Cilicia. 
Washington. - Harding, preşedintele Statelor 

Unite, a COlJf"rit cu Bonllevay relati., la măsurile ce se 
vor lua pentru protecţia locuitorilor şi intereselor 
britanice din Cilicia. 

• Lipsa de lucru in StlLtel~ Unite. 
Atena. - Lipsa de lucru În Statele Unite a 

determinat pe, gre.cii expatriaţi să. Cf'ară consulate
lor greceşti locale repatrierea lor. Guvernul gtec 
sesizat va trimite vapoare care să readucă la ve
trele lor fe cei cari IlU mai doresc să r!!.mâie in 

armatei italiene, au organizat manifestatii franceze. 
La Turin demonstranţii au atikat con"ulatul fre.ncez, 
spărgând ferestrile şi distrugând tntreg mobiliarul 
Consulatului. 

... . 
.Veapole. Studenţii după ce au Încercat 

Înzădar ~A se ducă la consulatul francez au ars un 
drapel francez confecţionat de ei. Au intervenit 
carabinierii, cari au imprăşriat pe studenţi. Au fost 
nouă. răniţi. 

Roma. Poliţia a tmprăştiat un grup de 
studenţi cari incercau să se ducă-la ambasada franceză. 

; declarat ciL nu se va produce nici o schimbare 
.l.l :eguvern înainte de primăvară, dat fiind că tra
-'lilvele dintre liberali şi partidul naţional au 
'r,1 'suat. (Prin fir special.) Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

America. 

r:: i-' a-g-a-z-i-n-d-e-Uaine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vis CU Teatrul 
498 . Orăsenesc. 

t 
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CINEMATOGRAFE. 
Robu(g;'lere!or, dramă fantastică în donl părţi 

tn ,.,Apollo", partpR II. in 2S, 2~) şi 30 Noemvrie. 
In partea aceasta Colin scapă din ocuă ~i de 
moarte şi o ia spre Sp.mia. Aici ucide pl'! Un 

preot, despre care credea, că. este ahatele Herera 
ambasadorul regdui. Reintors la Paris apare ca 
abat .. le Herera. Apoi aduce la olaltă pe un tiner 
şi o tÎnf'tă. din clasa naltă. EpnînsAndu-i-. .,e banii 
jefuiţi dela prE'tinsnl H ... rt'ra pune m~tna p" nn 
baron, pe Care prin mijlocirea unei fete şi a sotî
lor sei il s10lirce de bani, Intr'aopste apare ade
văratul Hel'era, cbiar în momentul, când Colin 
avea să fie instalat în demnit.atea de episcop. 
Descoperit e reţinut lu momentul preconizării de 
undt! iusi't scapi pe acoperişul bisericii, unde 
lovit. de un glonţ moare. 

• 
Porunca a patra dramă in 4 acte, în )1Urania", 

in 28. 29 şi 30 Noemvrie. Este istoria duioRl'ă a 

·~~-~~'~r __ ~"" 

. m.? m ati 

29 NoemVl'ie Hl21. 1 
~ 

GAZETA ARADULUI 

10 4. BI li (; O ! )E)CE)OOE)ElOOE)E)E)E~~ ! 
::T~~~~~ ~~ ~N~~~;';i~::~~~,;;,~ ~arol AndrenYI 
manufa~r:~ Filiala:i~in.u si fi i 4<r~are depozit Î~ 

totfelul de maşini agricol~ stofe si mătăsuri , y!nzare engro~ 

2 M .m -A s(,sit ~ărbulli .Ie 
p."ima cll.litate 

şi. ferărie. I 
~.~~~._~~~ . -Antistia comunală a Circ. J. 

unei fete, care pentru a. ~i mâutui pe mamă-sa Magazia centrală de lemne de foc. Calea Radnei No. 4, 
îşi părăseşte logodnicul şi se maritil dt.pă Rtă.· I (vb-a.·Yis de halta ~renlllui ele.ctrio!. Rog,lm cu oomal1-
pâ.nul săn bogat. Şeful insă află secretul chiar, deIe sl\. E'e facă la bIroul de mal sus. 046 

No. 24253-921. 

Publicaţiune. 

- -
I 

pe patul 8ău de moarte, când îi spune fetei si _ ___ • 
se mărite dupii. moartea lui dupi vechiul el ales. - In baza §. 4 a statutului orăşi:ines:; 

referitor la In fiinţare a " Azilului pentru 
servitoara" şi despre renumeraţiunea 'ser· 
vitoarelor , constituit de cătră comitetQ! 
administrativ al municipiului Amd, ~I 
aproba de cătra autoritatea guvernamen. 
tele sub No. 8382-223-1897 se n 
distribui cu finea anului curent 1921 SUJ 

titlu de renumel'aţiunea servitoarelor lllI 

premiu de 2uO lei şi daua d~ căte Ilil 

lei s. a. acelora cari vor fi mai demne. 

Teatrul APOLLO, .. ~ Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

In 28, 29, Noemvrie 

Luni, Marţi 

In 28, 29, 30 Noemvrie 

Luni, Marţi, Miercuri 

Celebrul roman al lui 
Honore Balzac. Porunca a IV. 

In 2 plU-ţ.i. Partea II. Dramă socială în 4 acte. 

Robul Galirelor Primi actori: AlIy Rol-

iBtorie fantastici\. de aven- berg, Olga ~gel, 
turieri in 5 acte si un Enric Schrodt, Vesper-

pl'Olog.' rI''' mann. 

MICA PUBLICIT A TE. 
Tot aoiul de jucării şi vaze japoDeze 

cu celea mal mari preţuri inainte de 
crăciun cumpără Salon Artlstique Bu
levardul Regina l\laria Nr. 21. 516 

Contahil cunoscător de tntocmirt>s bilanţelor 
află. angajament cu 1 Ianuarie la o intreprindere 
industrială. din localitate. Ofertele adjust.ate C11 

referinţele nect>:mre se vor dt>pune la biroul 
.,Relet" . 553 

De vânzare "Maşină de fotografiat l3X 18 ma· 
rimea sistem Gur,,' Klapp adjustată. cu lilJ~e Gorz 
Da~or, la Hnt.ea din dă.răpt cu 3 casseteo duble. 
Tot acolo de vânzare o bicicletă. Strada Moisă. 
Nicoară 7, parter. 

In atentiunea 457 
, 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prâ,nzhor ,i dormitor se pot 
cnmpll.ra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescn (Deak Ferenc) Nr.40 

I ~~'~~~~~"'~~~~'~~A~! ~~:~ 
I Mare aaortiment de veri ghete de logodnă, orgloaQe de I 

h .. a ...... r ,,1 d. p"r"tA Arolnt"rlL Cump,i.rii. aur Dentru un 
452 pret,url urcatu, 

........................... 
Vizitaţi magazinul 

v. 1'IISSIR FII 
.. &f; (Jo. S. A ... 

050 

Complect asortat cu articole de 8ezon ........................... -Levai şi Szigeti 
~{lC1k.t' 

407 

~0' .~ 

mai 'n""~" .e~s ... lr .. ,i eo. 
Vis-a-vJ8 de Intrarea la Teatru 
Recnmandii maga~inul bine şi abundant sort.at cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţuri ieftine. 

......... 

:DE (JASE: fi 
"'-

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

Pentru dolJl:1ndil'ea acestor renume,: l 
raţiuni, fără considerare aparţinerei pc: I 

l:ecurge toate sel'vitoarele, cari au lnplinir 
etatea de 18 ani şi pe lângă sâmbrie lu· I 

nare sau anuale cel puţin de 3 ani ser· 
vesc pe teritoriul oraşului Arad la stilp~· 
nul de prezent şi excluziv sau în deoseh . 
s'or ocupat cu lucrări casnice spre mullj· . 
mire stapânului, din' punct de vedere mf . 
raI, nu cade sub nici o excepţiune:': 
taxele pentru Inscrierea servitoal'ilor IH 
solvit punctual. 

Sel'vitoarilor cari deja ori primit re- , 
numeraţiune în caz de recurs mai no,: 
timpul de serviciu să socoteşte dela reD~' . 
merarea ultima. 

Pentru dobi'"tndirea renumet'aţiunel,.' 
să poate recUl'ge dela 1-10 Decemrr? 
a. c. inscris sau verba.l cătră antistia Ci· 

munala a circ. 1. anexâlld un certitie, 
eliberat din ptîl'tea stapii,llului, cartea 1;( 

servici şi extrasul de naştere. 
Cererile întârziate nu se vor lua t , 

considerare, 
Cererile şi acluzele sunt a sa timhr1 
Arad, la 20 Noemvrie 1921. 

(S8) Pocioianu m, ; 
şeful circ, 1. -. -. - . 

~ Au 80ldt cele mal noi şi moderne ~ 

~ paltoane de toamnă,daiarnă, ~ .., A-. 
~ haine bărbătef1ti ,1 pentru copil ~ Raspandlţl 
~ Clasă 8eparată de m.ă§urat , 

~ ~,Z~~i.\i~~~~.~~~~o.~~AD, i "Gazeta Araduluill 

. --- .. - . li 

CAFENEAUA "CORNUL VANĂTORULUI" După teatru mâncări calde şi recI. Orcllestl'ă (le tigani 
'J umilt~lte litru de viu bun lei 9 în sticle.'.' 

Mare asortiment de blouze, tricotate~ gar
nituri, ciorapi şi mănuşi preţuri ieftine la 

• 
BĂRSONY ARAD, 

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

PiafaAvr8' .... ' . ....,., 
;: Iancu Nrj! 
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