
1 Le1l, exenJplal"ul. 

Anul 1. - Ne. 114 

!Bi\1?7W 

Presa maghiară' despre 
rolul minorităţilor. 

meniul ecollomid Cât şi in cel iute· 
lectunl. 

Intl"unuI din articolele de care ' vor
bim mai sus se spunea . înke alteJe, că 
minorităţile trebuesc să considere diu tot 

CenZUl"at: v. Dih'lea 

Marti 15 Noemvrie 1921 , 

Suspendarea "Uniunei maghiare", fă- sufletul ţara romf\nensca drept o patrie 
cutA atât în detrimentul preşedintelui ei, mure şi puternică pentru binele şi inte~ 
aceasta din pue-ct de vedere personal cât resul căl'eia se cuvine ca ele. su. mUll
ŞI m detrimentul acelol' maghiari cari cea~că şi să lupte şi aceasta nu !!umai 
c~utau sa formezo o castă cu interese din punctul de vedere al intereselor ge
opuse marei mase a minorităţilor ma- nerale ale statului şi naţiunei dar şi din 
ghiare, a avut darul de a atrage a ten- acela al il1tere~ului minoritaţilor cari nu 
ţiunea presei uugureşti, asuprl.\ modului se pot desvolta şi .nu pot "să-şi' asigure 
cum minorităţile noastre etnice Îşi lnţe- drumul spre progres de cM numai într'un 
leg rostul şi misiunea in cadrul noului mediu de 1i'nişte,' de pace şi de ar-
stat. . monie. 

Prima gdje a magistratilor însărcinaţi cu an
chetarea fraudelor a fost să. stabilească in mod 
precis dacă. principalul vinovat in operaţiile frau
duloase ce le făcea în streinălate ou cecurile, a 
avut acollerirea consiliului de administratie. I)irec~ 
tond· ge,ieral al oi1.ncei, azi arestat, ~stfel după. 
cum reese din anchetă, a avut j!;rija de a-şi pune 
operatiunile sub scutul c6nsiliului de administratie. 
Al1ch~ta a st&bilit iu acela!?, timp că aproba;ea 
consiliului a fost smulsi prin surprindere şi fă.ră. 
ca acel -consiliu să. fi putut să.~i de. seama de 
importanţa bârtiilor pe care le Îscătea. 

lntrucât imlă vinovăţia. lui Stoian este probatA, 
urma ca pe ziua de eri să se emită mandat de 
arestare contra lui. ' 

ţ)tirea arestărei lui Stoian, după. veştile ce 
sosesc din Bucurt:~ti, ,este a~teptaIă, acolo, cu o 
deosebită satisfacţie. 

Cu acest, prilej unele organe de Nu putem de cât să aprob am ase- -"' --- -_... --- .... 
presă maghiară au scris articole, destul menea fraze şi asemenea păreri şi să Miscarea muncitorilor de la, 

:wr • 

de biue cugetate,.tucal'.ea.a.-..amiffi.K f}O- dorim ca ..cle.s!, tie... bcrise şi l~epe~l.te cât l' ' fabricile din Arad. 
gibilitaţHe ce au fost creiate de guveJ'- ma~ des n~arelor lll~se Illillorita~e! p .. ~ntru I-
nul român, încă .dela tnceput, "millol'itftti- a",fi capnlnle ;;;ă prIndă J'tldaCItl1 ~l sa l\luncitorimea dela fabricele mari din locali';'" 

lot' noastre etnice, Jiu punctul de vedel'e I intre in suflete sub forma adevăratelor I tate, a Inceput iucă. în ~lutla Octomvrie, o ac

al participarei ~cestol'a, în niod cât mai i conv.ing~ri. '. I ţiune având de scop imbună!lţirea - salariilor. 
larg şi mai temeinic, la viaţa, pn1>lică şi i IdBllc acestea sunt melllte sa COll- I Muncitorii motiyau aceasta actiurae cu .aceea C{ţ 
50ciala. I stitne ohillefac8m pentru libera.' rlesvol- ! i>returile în piaţA ar fi suferit o urcare esenţială îll 

Rezerva pastrată de minoritttţi la I tare a minoritatilor pe toate tel'enurile şi 1 vremea din urmă. ' 

I.r, inceput şi multa vreme dupa aceea, faţă I !n; toate dil'e?tiuni1e şi' sit pue. tot de?{~ata ! Pe la jumătatea lunei Oclomvrie muncitorii 

de mijloacele ce se puneau la itldemâna 1 III vedere Şl marca, deosehIta sohCltU-! au denunţat patroni lor contractul colediv prezen

a,c~stol'~, djl~ .punctul d.e vedere al ~al'- I d,ine. p~ cal·e,. staml a a~,ut-~. şi ~ continu~ ! ~ân,d un nou c~~.tracl; î~l care se prevedea o maj 
tlClpl\1'e1 la vlaţa pnbbcă, a fost ob1ec- I să o .alb~, P! 111 totl.te masLH!le ;-,ale faţă: Jonzare a Salal'lIlOr cu ;,0 la sută. 
tul a numeroase parel'i de rfiu din partea I de- mmOl'ltfit1. I Patror.ii au refuza. a accepta propunerile 

. ~resei ,maghiare, hine" intentionafa, ce II """' __ .. _ .4 ........ _._ _. __ !. muncitorilor ş! În urma dcnullţăr~ c~ntfact~(lli~ 
ledea III aceasta rezerva o -stare de ptt- I au cerut la mndul lor, ca să S~ li! ch.ele un nou 

5ivitate şi o abdicare dela anumite dl'ep- Fraudele dela Banca Natiunii. ! contract bazat pe munca în acord. ... 
. tul'i incompatibile cu menirea minol'i tatnol' 'l Tratativele directe între muncitori :;;i patroni 

e, etnice în noul stat." Cele dC8vă 1 llite la Banca, Naţiunii, de' sub n'au dus la retultat şi astfel chestiunea a ajuns 

"l;niunea maghiaru.u ce a pretins la 
un mOlllent să împlineaSCă gollll'ile ace
stei lipse de activitate, se ştie că 'u nwut 
aceasta într'un mod nu numai nepotrivit 
eu împrejUl'al'ile,~dal' şi cu o lipsa de loiali
tate ce ~ mers 1n ultimul timp plina la 
ealcarea flagmllta fi celol' mai .elementare 
UOI'me de bunacutiinţă. , , V . 

Presa maghiară, repetam, . prin cele 
mai bine intenţionate orgn.ue ale "ei, a în
teles ca o datorie să , În-vedel'ozedesoli
dal'izal'ea ei fata de conduita ~~ lJniunei~, 
cerând Clt hotal'ure gl'abnica . disolvare a 
acestuia. _ 

Ca o întărire a acestei dezapl'obăl'i 
faţă de purtarea "Cniunei jj şi de aceea 
a pr'eşedjntelui acestuia, aceleaşi organe 
~e presa. maghiara au publicat 1n ultimul 
timp articole in care au cel'l~ în mod 
energic ca minorităţile sa reia drepturile 
lor de pal'ticipare la viaţa publica şi Să-şi 
faca datoria lucrund serios atat in do~ 

cond'ucerf>a lui Stoiao, au produs in intreaga ca-
inaintea comisie'j de arbitraj. 

pitală O' revoltă foarte! expiicabilă .şi aceasta, ,ClI fi 

~t!îH mai mult cu cât in Ilurr.eroase rânduri, fjnall~ Comisia de arbitraj a ~inut ţledillţe Sâmbătă 
clari cunoscuţi au atras atent,iunea celor în drept şi Luni, la tribunal, sub preşedintia consilierului 
asupra operatiilor !lebutl!'~ti, savârş\te în streillAtate, Horv~ith. L~ început a\t~t patronii 'cât şi ffil.ln-, 
de directorul general al bitncei. ' 

'citorii stăruiau pentru acceptarea punctului wr de Ori de C[lte ori s'a O'fuit prilejul, s'a c(mtat 
" vede;'" şă se arate că nu era Stofan omul indicat să poată -

să conducă o instittlţiur18 finanabră creeală în PrO'nunţd.lJdu-se a!!\t inspectorul central al 
nişte 'Împrejurări dnd trebua să. aibă cineva Q munCii, d. Popescu,' cit! şi inspectoratul regional 
pregtHire deosebită şio' practică îndelungati! pentru industrial,' d. ing. Trimbiţoiu pentru munca îlI 
a putea dirija o instituţie finanoiarâ. ce trebua să 
lupte' eu împrejurări atât de excepţional ejegrele acord, delegaţii muncitorilor, ceJâlid din punctul lor 
~i cu o concuren ră attÎt 'de energică şi de ex- de, :vedere au tăcut o nouă 'Propunere in senzul că. .... 
perilllclltată ca aceea a marilor bănci eXI- se învoiesc la. tntwducerea muncei -in acord) însă 
tente. I aceasta 1ncepâlJJ 11 umai dela 1 Ianuarie J 922. 

Crahu! Băncii Naţiunii era un lucru prevăzut Pâni1 la. această dată să. fie - delegatii o comisie, 
~i o chestie de tim{J, Situaţia iai Stoiart - la bancă> care să întocmească un proiect in v~derea Îlllro- ' 
deci,CR ~i operaţiile ce le făcea, nu erau de cât 
O lIcţiune frauduloasţ~ ce nu putea să. în'\lele pe . ducerii muncii în acord, iar salariile S& fie 
cunoscători, -lntreaga presă a publicat de altmin- majorate paUl' la introducerea noului sistem 
teri articole. dOcU1uentate, în care s'a arlltat illca- de muncă, În' coufonnită.te cu preţ,tlrile din 
pacitatea şi necinslea o reculloscută. a iui Stoian, ',. plala. 
exprinuiudu se păreri de rău că tnltiom~rul, astăzi 'L' j l 5 d" ă'" 'i h' t d' 
la închisoare, il. putut Qtl<\tii. şi oda tII. să treacă. prin . Uni, a ore ~ ~pa. mas . s a rr; ~Ia IS-
rândurile ziariştilor,. ori câ.t ar fî fbst de modestă. I_cuţla asupra acestei nouel propuneri făcuta dtn partea 
conditia lui de pe atunci in presă. ."" muncitorilor. . ' . 
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~----~--------------------~,--------~~~~------~------~------------------------~- ~ 
Târziu către orele 8, preşedintele d, con

silier Horv~ith a prollur.ţat următoarea deci;:ie: 
Munca în acord se va Întroduce dela 1 Feb

ruarie 1 H22. Munciţorilor se aproba o urcare a 
salariilor după. categorii şi capacitatea de muncă -- ce 
se va stabili de ".pirecţiunea fabricei - muncitori
lor 30. 20, 15 la sută; muncitorilor' cu ziua 40, 
30 la sută; muncitoarelor la maşini 30, 20 la sută; 
muncitoarelor cu ziua 20 la sută. 

Aces.t-- contract colectiv tntră 'In vigoare cu 
dat!> de 23 Octomvrie pe timp de 6 luni. 

Sezătoarea "Soc. Mărăsti". , 

.Blocarea depozitelor straina. 
'Ia Bănci. 

Consiliul de minil:ltri - după cum am anunţat 
en -, a luat urmatoarea- deciziune: 

Până la noui dispoziţiuoi, şi Cu caracter pro
vizoriu, se iau următoilfele măsuri pentru a se îm
piedeca specula leului. 

DepozÎlt>ie de lei aflate la bănci In seara de 
5 Noetnvrie 19.21, sau care se vor oroduce ulterior, 
pe contul caselor din streinătate, chiar dacă ele au 
reprezentanţi în ţ;<iră, nu pot tace obiectul plin", la 
lioui disp;zitiuni, nici uaui fel de transactiulle, de 
c[tt în marginele mai jos stabilite: 

Orice transmitere a acestor fonduri. prin 
on.line de p ări, acreditare, deschidere de credite 
cecuri de orice fel, vi ri llent'e, trate, transferâri etc., 
chiar intre diferite conturi la aceeaşi bancă, nu se 
va putea face fă.râ autorizarea uriei misiuni de 
control insrituilă pe lânga Banca !\aţional(t a Ro
mâ Iliei. 

Această c()misiune va fi instituită la Bucureşti 
şi c·ompu~ă dinlr'un delegat al guvernului, . un de
legat. al b,lllcilor .cari fac part,e din Casa de eoUl
pensariune şi un delegat al Bă·llcei· N:tţionale a 
Rom{lOiei. 

împinge lucrurile tn spre o foarte str{lIlsă apr\lo. 
piere româno-maghiară, sub forma- unei uniri per. 
sonale. 

, Mai mult încl -de cât attHa, din cercurile o. 
ficîoase ullgure~ti ,,'a inCerC3[ ~ă se facă să Se 
creadă ert ideia 'aceasta a apropiel'ii romano~ma. 
ghiare sub forma de mai sus ar fi de natură. să 
satisfacă multe din cercurile maghiare autorizate. 

u 

;3 : Se Inţelege tnsă u~or ca la mij loc nu este de 
cât o intrigă şi un cancan ue. ulti,mul mOU1Cnt. 
cea mai proaspiltă manifestare li dipluma~iei un. 
gureşti, ce drept rlsbunare în contra 'României pt 
<:are a văzut-o, incă odată, atâta de autoritara si /!IlO' 
puternţcă, încearcă. ~i\ strica pe acea<,ta din urm'a c::,. 
cu Antanta căreia Lngaria tine ~ă·i probeze inten

:u ţia statului romlln ue a eşi Jin cadrul tratatelor 
printr'o acţiune peJ~ollală şi nectruoseut{\ de aliati,:ea 

Aceaslă chestiune adusă din lIoU în discuţie 
iarăşi 'de presa maghiară e~te cunusculA de mult 
opiniunei publice europene. 

Imbrăcftnd alte infăţişeri, preZen\,llldu-~e subt ini[ 
alte forme, arborând alte aspecte, chestiunea veche ~mo 
şi in fond aceiaşi of~ră toldeauna ace1a~i sigiliu~·d 
sufletesc ce caracterizea<:ă. ani mozităţile recunos
cute ale ma!;hiarim:i oficiale faţ~ de statlll nostru 
romanesc. ' .• 

A discuta imp0sibilităţi naţionaie. morale ~ 
istorice ar insemna să facem operă inutilă. şi de 
natuT ă sa dea uaştere fa comentarii ce le credem 

Comitetul Societăţei ,,:\laI'ăşti;' filiitla 
Arad, îuvită llltreagn, societate romiineascfl 
din Arad şi împl'ejurimi Sit ia ptll'te la 
Ş e z il. t o are a ce va avea locSâlllbati~ 
19 1. c. seara ora 9, în' sala profeetlll'ei. 
Aceasta ţîne loc de invitaţie pel'wlll:tla .. 
Biletele se pot CUmpl:ll'a cu începere de 
azi la Lâbrâ,ria Diecezana, iar în seara 
şezatoarei, la 1ntrarea în sulă.· Preţul de 
persoană 10 lei, Toiletc simple. Lumea 
este ruga tă sa fie punctuală. 

La aceasta a 2-a ŞezMofll'e culturala 
urmată de dans a Soc. uMI1I'ăŞti" filiala 
Arad, care· va ayea loc în seara de 
SA.mbi:ttă 19 Nov. 1921 în sala Prefecturei, 
vot. da concursul dşoal'ele Dora I.Jepa şi 
Onora Luca, domnii locotenent Ştefan 
1. Balceşti, sblt. Ionescu' Matei şi Al. 
"Iacobescu redactorul revistei "Ramul'i" 
care va confera asupra Constantinopolu
lui de azi. Va cânta muzica militara a 
reg. polj. 

In provincie se vor instltul comisiuni dupa 
trebuinţă,. pe aceleaşi baze. 

Comisiunea va autorir.a transmiterile de fon
duri numai când ele au de cauză. o transacţiune. 

reală de vânzare sau cumpărare de Jnărfuri admise I 
la export sau import sau au O plaJă pentru o pre
stare de serviciu realmente efectuate. 

I absolut inoportune în acest moment. Pretenţiile 
ungureşti cu privire la statul dIJalist nu merită de 
sigur IIi ci sforr.u~·a unei desrninţiri. 

Semnalăm bsă., încă O dată, împreună Cu in, 

limba română obligatoare 
la C. F. R. 

Pentru a se rezolva oda.tă chestiunea, ca toate 
serviciile c. f, r. să se -facă In li In ba românească, 
direcţiunea generală a t, f. r. a luat intdeapta 
măsurii. de a nu mai primi lil serviciile administra· 

Pentru dovedirea existentei reale a cauzelor 
arătate, se vor prezenta camlsJunei de cOutrol 
toate actele şi documentele justificati\e de către 
Banca care pri01e~te ordinul de transmitere a fon
dului său de cltre cei interesaţi. , 

:\u este nevoe de nici o autorizaţiune dln 
partea comisiunei pentru plăţile c:;ari nu dep~esc 
IOU.uOI) lei lunar, din acelaşi COllt) sau pentru 
dispoziţiulIile' de plată către misiunile stre· 
ine acredidate în ţară, necesare în treţine-
rei lor. • 

Acei cari se vor zbate de .la prescripţiunile 
de faţă vor· fi pasibili de penalilt\ţile stabilite 
prin lege. 

Minciuni ungureşţi. 
ţiei sale, nici un candidat de origină streină, decât lJupă cum era de aşteptat Îlltreoga Ungarie ,a 
in urma unui examen de lilllba lomână privit cu o indignare f.tăpllllită şi fO:lrte lel>lle ex-

pe viitor, toţi c"l1didatii de origină streină, plicabilă atitudinea hotărâtă a !\Ilcei Allt:tnte ["ţă 
chiar dacă sunt legalmeate ~etăţeni· romam, vor de ultimele evenimente petrecute în l'ngaria cu 
trebui să depună un examen, de limba romăliă, În prilejul aventurei fostului suvera'l maghi'ir. 
fata unei comisiuni. Aceste comisiuni vor functiona: Uilgaria se aştepta, de sigur, C'l toate statele 
UJ{a la direcţiuilea generală în • Bucure~li' şi' câte interesate să se ridice în COlltra dorinţei îlltn~gei 
una li!, direcţiunile regionale, îll compunera c{lt'ora, UnKarii oficiale de a p~stra, p.eniru ori ce even-
vor întra subdirectorul regional, şeful: serviciulur 'luaht"t,.., e,it mai mult la Budapesta pe su"eranul 
personalului şi un şef sau ,un sub:;;d dela mişcare. de at!ă dată.. . 

Comisiunile vur funcţiona numai dela 20..,..30 :\i.:i odată însă nu i-ar fi venit l'ă c,eadii. 
de fiecare luni. nici celui mai experimentat unKur în chestie de 

Candidaţii a căror aprobare de numire Întră în diplomaţie' că intervenţia' Alltantei avea să iie 

se 
:i. 
.ci 

treaga presă, .. această enormItate opiniunii pub. 
lice Întrt'gi, pentru a dovedi că pâni şi în ma
mentde cele mai dificile 'ale vieţii" de stat a popo, 

,rului maghiar, guvet"llanţii Lugariei de. azi, în loc 
să caute remedii pentru bolile socia\ţ ce fac să se 
clatine organismul statului unguresc, trag sfori, pun ,:1, 
la caleîntrigi şi aruncă în circulatie svonuri pri. ,n' 
mite însă cu un zâmbet elocvent, atât la noi In 1 

ţară, cât ţli în cercurile politke din streinătate. si 
&;J"IIIIe b " .,..." $ r _,e, 

:!Ii Programul săptămânal al Cursului L!l: 

liber .de seara, Arad. -
JlJm'ti. -' Limba To~ână. (Curs publici, !4i 

Verbul ,a fic ,Interiorul clasei, . .coliversare, Prof. ~ 
d. Lazăr Roşcaleţ. Li m ba franceză. Il 
Gramm'iire. Phonctique. Prof. d. Jean Decamp, !lIll 

.Merem·i. - Limba franceză. I. Conversalion ;i 

sur» Les, objets de l'eh\ve<. Prs-f. dna Lncia V, 
Babescu. .. 'i~j 

Joi, - Limba română. (Cursul funcţionan. ;:,( 
lor). 1. Lectura. Pronumele persomtl. Conversare, 
Prof. dniÎ J. Dabieiu, T. Mag-er. ~ Limba rOID,\nă. 
(Cursul funcţionarilor). II. Reproducere. Lucrări ia ',; 
scris. Prof." d. Lazăr Hoşculeţ. - Algebr~. Numere 
algebrice. Prof. d. 1. Dumitriu. 

Vine1'i.~ - Limba romitnA. (Cuni public), Il 
Verbul «a avea<.' Exerciţii Ce cetire. Profesor d. 
Lazăr H.oşcult'ţ. - Li 111 ba francezli.. 1. Grammaire., 
Phollctioue. Prof. dna Lucia V. Babescu. - .. 
Limba f~anceză. Il. Conversatioll. Callserie litteraire. ';~ 
Prof. d. Jean Decamp. 

r, , ar_4-competin~a direcţiunei generale, sau a ministerului, a\,ila de repede şi presiunile reunile al .. României' 
vor trece examenul la Bucureşti; iar ceilalţi la di~ Serbiei' şi Cehoslovaciei attlta de hotărât\! I?i de Repatrieri din judet,ul Arad . 

. rectiunile regionale respective deC(are. ~pillde eflc'ice. . 
apr~barea lor de numire. - Cunstnînsă de împrejurări, silită de considc- Conform tabloului intocmit de şeful birou- '~i 

Examenele se vor ţine numai in zilele dud raţiuni ce îlltreceu cu mult !>labele ei put.:ri de lui de evacuare, dela înfiinţarea. acestui biron 'il 

funrţiontază comisiunile, adiell intre.20,30 ale rezistellţă, Ungaria a fost nevoita sit se şupuie, din oraşul şi judeţul Arad s'au repatriat până 
fiecărei luni. l'ă execu te toate clauiele, să predea pe fostul su· acum' în tJ ngaria A ustria" şi alte ţări 5989 ;;; 

Candidatul, va fi supus la o probi\. scrisă, În' ~eraa, Antalltei, şi ~ă păstreze, cel puţin in apa- famflii.-
limba română şi la o, convorbire aralil, asupr.a unor renţă, o adândi, resemnare fap de noua intor- ln Ungaria 
chestiuni de servici, spre a se vedea dacă înţelege sălură a lucrurilor şi faţă de mersul grabnic al 5297 maghiare, 
limbagiul şi termenii tltchllici clcmentari de c. f. evenimentelor.. ,In Austria 

~'au repatriat: 
19 germane. 
s'au repatriat: 

25 familii româo~' 'ta 

42 famili maghiare. .po 
c 

Funcţionarii, cari sunt deja numiţi.în regulă, ,In fundul sufletului însă Ungaria oficială nu 282 germane. 
dela 1 Seotemvrie a. c., vor fi supu~i de asemenea "se va consola de cât cu greu şi ,irI special supă. In Germania: 73 familii germane, 10 ma· ~;~ 
unui exainen de limba română în faţa ~celoraşi ra rea, eL În contra României considerală de unguri ghiare.· ...... 
comisiuni. 'in Ulla sau mai' muhe setii, in intervalul ca elementul decisiv în toate evenimentele ce au In Cehoslovacia: 100 familii germane. 
dela 20 Noemvrie până la' 10 Deceqlvrie -1921. avut loc, amenintă să dureze mu\t~ vreme. In Polonia: 1 familie germană, 6 slave • 

.... Inginerii strelni, cari c'Jnosc limba franceză, Una din manifestările acestei supărări şi din In Jugoslavia: 52 familii slave~ 
,'or t'\ scutiţi de a'cest examell. cele mai imediate a fost aceia Că guvernul maghiar }[:I Rusia: 14 ftunilii slave. . 

Asemenea şi lucrătorii propriu· zi~i din ateliere· a g~sit cu .cale, pe drumurile lăturalnice ne care . Alte repatrieri: 68 familii. III;: ( 

'depouri şi secţii de Intretinere. Pentru ac-ştia din dispune sa puie în circulaţie svonul că. atitudinea ,- Fete cu salarii se primesc imediat în att'ril, 
urmă se va face un examen In mod foarte sumar hotărâtl a României a fost determinată de id~ia gajament, cu salariu ~Salon Madyc str, Anton Mo-
d..! către ~efii lor respe.ctivi. ascunsă a organelor concJucătoare române de a cioni Nr. 6. J 
_______ T ______________________ , ____________________________________ ~----------------~---------------_ ~~ 

Gheorghe §Relner ~~~r~:~paltoane, bluse,neglige--,i costume ~~;;~~i~e~l~n~:~ ~ 
________ ._..;;:~ ______ . ________ Clasă separată de nlli8urat .••••••••• Telefon 530. Cor~~L VâIlătorul!ll. ~ 

......... 
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15 Noenavrie 1921 

_ D, consilier Etnil Cămăraşescu dela tri
dul Argeş a fost mutat lil tribunalul Arad, in 
· şeasa de sal:uizare gradatia Întâia. 

D. Mircea AutonÎu judecător de ocol in Cra
a fost mutat la tribunalul Arad, in clasa opta 

lalarizare gradatia a treia, 
_ Guvernul cehoslovac a 'dat ordin pentru 
'liiarea contillgentelor aduse sub armă' in 
erenimeIltelor din tTngaria. 

· _ Azi) 15 Noemvrie, va. avea loc în Pala1ul 
primul concert al virtuosului pianist basa-

, Acoroa, care a obţinut, pretutindeni, unde 
ilocertat cele mai frumoase elogii. 

Concertul, va avea următorul program: 
GlazuiJow: TIH~me et variatiolls, op. 72. Rach

PreJude Cis-moll. Rachmauinoff: Prelthle 
Scria~in: Prelude Cis-moll. Scriabin: Etude 

ur, Sarodill: Au couvetlt. 'l'schaikowsky-Papst: 
sur l' opera. Eugen Onegin", Chupim 

Kocturno Fis ';ur, Ballade As-dur, Etuqe 
I op 10. N r, 5, Mazurka As-dur, Po louaisc 

Inceputul la orele 8 seara. 
Bilele se pot reţine la firma. Bloclt. 

_ Ministerul de război a hotărât a nu se 
· primi de catre minister nici o cerere de aeti

a ofiterilor in rezervă. 
Intru' ciH, tn condiţiunile din timpul' campaniei 

le mai p<Îate activa nimeni, armata fiind tre .. 
pe picior de pace, activări . ll\1 se mai fac 

(Îlt in condiţiunile art, 8 ~; 28 din legea de 

la consecinţă; nu se va mai Înainta minist·!-
· de cât propunerile de activare ale ofiţerilor 
vGr reu~ la examenul de activare:, ~e se va 
la 15 Noemvrie 1921 ~i numai acelora can 

îlagiul de un an compl!'lCL 
Pentru acei cari nu şi-au complectat stagiul, 
vor treee examenul cu succes, se vor illa
rropuneriie de activare la complectarea sta-

. .11, 

Ofiţerii cari nil vor reuşi la examen, vor fi 
descoltcentI;aţT.---~ ~.~~-- ,.--.-- ~---

- La Braşov sta Sillycis căpitanul ucrallian 
Cauzele' sinuciderei nu sunt cunoscute 

-In Basa.rabia, Între staţiile Larga -.şi M~
a avut loc url atentat de cale ferată, ne!8-

) S'au fllcut nu meroase arestări. 

- In urma unei decizii a Ministerului de În
',' importul covoare lor 'a fust prohibit. 

.- Zilele Jrecute (l fost inapgurat la Timi
;:a orfeliflatuJ General Dragalinf\. De faţă a fost 
I'rincipesa Olga Sturdl.a. 

I 

'- La- Zagreb a avut loc un congres unJe 
,; luat hotărâli să se lupte penlru obtiucrta 

iei in folosul nouiior provinciialipite la 

- Opera din Bucureşti a pus in repetiţie 
din Boito", cu d. Nicolescu-Basu. 

- Ministerul de finanţe a trimis instrucţiuni 
raţiiior financiare cu privire la impunerea 

I ~i agenţii lor d~ asigurare, 
· In instrucţiunile date. agenţii de asigurare 
:'~st cJasaţi iil două cattlgorii: în agenţi cari 
:angă achiziţii au înscrise pe numele lor , 

Cei dil~tâi vor fi impuşi la cedula E, Iar 
li se vor socoti· la 80 'Ia sută din venit; 

" din categoria doua vor fi impuşi ~ la 
l' " D şi E, iar impun erea se va face ~ la 60 

· \~tă. din venit, 40 la sută fiind socotite ca chel
:i etc. 
Ace~tiadin urmă vor plăti impozit ~i pe 
de afaceri" care se va percepe lunar. 

- Ministerul de finanţe a intervenit pe lângă 
de război pentru mobiiizarea pe loc a funcţio~ 
.1 din 'serviciul e~terior al finanţelor, . 

- ln vederea unei noui legiferlri a repaosu
duminical, ministerul muncii a intervenit pe 

I ministerul cultelor sll.-i tnainteze un t:rblou 
L :oate sărbătorile legale 'stabilite pentru industrie 
.1 (Olllerţ,; . 

GAZETA AR:i.DUUH 

Comisiunca industriali luÎwd în discuţie 
rezultatul prezentat de o subcomisiune asupra ce
rerei fabricei de instalaţii de mori în < ţarA, a ho· 
tărât, să DU se mai dea scutiri de vamă pentru 
instalaţiile de mori .cu 0_ capacitate' d"J producţie 
sub două v<li'(oane pe 24 ore, în afară. de tuoaze 
şi vaJţuri, pi~se cari nu se produc 1n ţară, 

- Pîtnă la Intocmirea şi votarea nouei legi 
de organizare a pOŞ1elor, telegrafelor şi telefoa
nelor, puterea legilor şi regulamentelor de exploa
tare şi de organi7.area personalului admiuistraţiunij 
paştelor, telegrafelor ~i telefoanelor din vechiul 
regat, se va intinde şi asupra nouilor teritorii ali
pile din Ardeal (Transilvania, < Banat, Crj,rina şi 
Maramureş). 

Guvernul englez a hotărat recunoaşterea 
imediată a guvernului albluez, 

- Guvernul german a emis un riecret prin 
care operaţiunile schimbului extern să fie pu"e sub 
controlul c€l mai sever ca şi i!,1 timpul războiului. 
Copiile fu turor ordinelor de cumptnături şi ,i\.uzlri 
trebue să fie supuse autorităţii de rezort. 

- Ceho <lovacia a cumpArat, il cursul anu
lut 1920 din România 550 milioane duble-chin
t~le de cereale, fainA, Jegumiuoase, uleiuri mine
rale şi sare şi i-a vi'lndut 348 milioane chintale 
zahăr, cărbuni) lulrtie şi sticle, 

- ,Daily News. află. din isvor bine tn
format, că guvernul grecesc ar fi' primit pro
punerea de mediere a aliaţilor, pentru trata~ 
tive cu guvernul kemalist pe baza evacuă.rei 
Smirnei. 

s 

UltimHe ştiri politice. 
Cu cea mai mare bunavointă ziarele 

de partid opoziţionlste nu au putut să 
găsenscă nici un t'apt nou de natură 
sa . se acrediteze ideea ullei crize de 
guvern. 

In lipsă de ceva capital şi decisiv 
s'a simţit atunci nevoea inexorabilă sa 
se comenteze ultimele mici evenimente şi 
tntorsitturi politice ale zilei şi, in lipsa 
de fapte pl'ecise să se dea joc liber 
fanteziei. 

Astfel ziarele tie partid în momentele 
de faţ~:~ se ocupa cu succesele mai mult 
sau mai puţin. indoeJnice pe care 
partidul ţariî.uist le-ar fi obţinut în 
întrunit'ile ţinute in difel'ite oraşe ale ţării. 

Zial'ele opoziţioniste cementează In 
speciul, foarte speriate, nişte presupuse 
tratative ce se pl'etinde ca ar fi avut loc 
tnrte guverll şi intre d. Alexandru f\.lar
ghiloman, . 

Aceea ce îngrozeşte . in special pe 
liberali este' faptul că şeful progt'esiştilor 
poate sa mai pretindă, pe contul s!lU~ 
t'evenirea la putere şi aceasta cu toata 
campania dusă în ultimii ani de zile 
de către liberali tn contra politicei mar-

Oirectia petrolului din ministerul de in- ghilomaniste. 
dustrie ~i comerţ a convenit cu societăţile petro-
lifere ca 51\ vândă. combustibilul petrolifer între- Se Inţelege că, nici un fel de trata~ 
buinţat de fabrici, În cantitate dp, 600 de vagoane, tive nu au avut loc într'e guvern şi mar
cu 70 bani klg. Deasemenea si furnizeze in- ghilomanişti; de asemenea nici un fel de 
dustriilor pctrolul lampant cu 70 bani kgr. tratative nu au avut loc In ultimul mo
. .' ~~ acel aş preţ ,redus . se . vor . b.ucu.rs şi - ment într'e guvern şi ţ~rănişti In vederea 
IIlshtuţllle statulUI, Rcoltle spItalele ŞI Institutele I .' ~ t .' tII 
culturale. ' . unei reun oarcen, a acesora n par .a· 

ment; - se înţelege deci ca toate a
cestea DU sunt de cât vedenii ,şi ha
lucinaţiuni politiţe ale unui partid ce' 
vede departt\ndu-se, din ce in ce, 
efe dânsul 7 speranţa revenirei la gu~ 

- Tagespost din Viena ami din Belgrad că 
mirdiţii au proclamat republic1\ autonomă tn Albania 
septentriona:ă., lIumind preşedinte pe Marco Giona.. 

. ... ' 

- In' sensul unui ordin al· direcţiunei gene
rale a c f. r. reţeaua căilor ferate aparţinătoare 
Arad, a fost aparţinlitoat'e regiunei Arad, a fost 
împătrtilă tn următoarel~ 4 zone: Curtici-Radna" 
Radna;-Ilia, ,1I,ia-Sime ria şi ~imeria-Teiuş. 1 

Sa fltablht următorul tanf de zonă: clasa 1 
îrl1ftia lei 160, clasa a doua lei 100, clas:J. a trda I 
Ici 60, clasa a patra lei 30, Diferenţele de tarif 
filtre clasa a doua şi Îlltîtia e 60 lei, irltre cia-!a a I 
treia şi a doua e 40 lei, intre clasa a Ire:a şi 
ird[l.ia 100 lei şi intre c1a~H\< a patra ~i a· trt'ia 30 1 
leI. Acei ciiJători cari vor fi afiati fără.' bilet vor j 

trebui _să p~ătea8că' preţul dublu al biletului de 1 
că~ătorie. 

- Toate cererile pentru export de 'valute sun 
orice forme ·~e vor adr<,,~a de acum înainte comi
si unei ;;peciale de pe lângă Banca N aţiona!ă. 

La comisiunea valutei de pe lânRă. millisterul 
de finanţe se vor adresa numai cererile de valutli. 
In numerar ale călătorilor. 

.. lnf<tituţiile 'particulare ca ~[plrticularji vor 
plăti păcura, motorina, petro~illa elc, pe cari l~ 
uti lil.eazi\. pClitru 'calorifere, cu pretu! tu l' 50 
lei kgr. 

. Acest preţ a fost fixat de minister. fîiudca 
statul voeşte c·a particular:ii si\. îlltrebuinteze . cât 
mai mult combustibil carbonifer şi lemuos şi ait 
mai puţin din' cel petroliter. . 

- 'Ieri searA a avut loc o tl\lrunire a tuturor 
djrectorilor institutelor financiare din localitate ta 
prefectura judeţului ia legătură cu decizia consi < 

hului de miniştri. relativ J.a. bJocareadcpozitelor 
streine la Bii.nci. 

S'a ales cu aceasta· ocazie o comisie din 
dnii prefect Radu Pancu, directot ul·sucursalei 
Băncii N aţiouale din Arad, N asIa ~i directorul 
bă.ncii Marmarosch et Blank, ca' reprez~nta(lt al 
băllcilor, din loq.!itate, comisie care va . decide în 
toate du:stiuuile relativ 11\ depositele streinc. 

x Concertul \-Valdbauer va avea loc în Pala
tul Cultural în z,i!ele de 18 şi 1 ~ Noemvrie. Sala 
va fi încălzită. 

1 

vel"ll. 
Aceea ce este însă .mai dureros :.li • 

mai 1'evol ta tor ~i aceea ce llU te l)oate " . 
fU(,8 ;.;:a-ti reţii un legitim sentiment de 
indignnl'e~ e8te faptql că ridic~trea leului, 
IU ~tl'einfitute, înregistrată în ultimele zile, 
ln loC sit fie primita cu satisfacţie de 
toate partidele politice nu .cauzeaza 
de cfi t tristete şi ad.lnci păreri de ra.u. 

Putel'e.i ascensionala ii leului român 
din ultimele zile, În loc ~ă fie soco~tită. 
ea un rezultat al prezenţei ministmlui de 
finante la Padt;~ şi al lncl'edet'ei pe . care 
o inspiră, statul, se persist$. 1n cer.cu61e 
opoziţiQnisto s11 fje consider'ată ca rezul-

. taful UIlOl' lllLtIleVre politice7 menite să a
sigure. eel putin pentm un anumit intel"
\"al de timp, rămânerea, la putere a cabi
netului actual. 

Nu se poate concepe ceva mâi lle~ 
româneso şiimai nepatriotie. In felul a
cesta de i'8crie, de a yDt'bi şi de a 
gIllldi, se cl'ishl1izeaza intreg modul de a 
cQllcepe politica, opoziţiei cum şi 010-. 

bilul şi ţintele meschine ce conduc ac
tiunea opoziţionista. 

E dureroasa aceasta acţiune. şi ea 
nu poate sa fie soootit,ă de catr"e opIllla 
publica de cât ca un ohstacol de ne,· 
Anvills ce se ridică în contra politiciallilor 
cad, VOI' sa puie mâna pe . putere, citl
cii nd 1n picioare datodile naţionttle cele 
mai simple şi cele mai sfinte sentimente 
rOUHtneşti. . 

. Red. responsabil ~ Laurenţiu luca, 

j,L~~----------~------------------~----------------------------------------~--------------------------------------agazin de. ~aine Iosif Muzsay Arad Vis-a-vis cu Teatrul 
498 Oră,enesc . 
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C(,lvarltl În munti dramă în 5 acte, in nApollo", 

ln 14 şi 15 Noemvl'ie. O variaţie a acelor drame 
din viaţă, când soţul nu ţine seamă .de cultura 
falsă a societăţii şi crede că nobleţa sufletului 
singură. poate satisface pretenţiile femeii lipsite 
de sublima chemare a f"ll1eii în viaţă. căci doc
torul Luca făcând cnno~tintă cu fata Pa'lserine o 
ia de soţie. Dar doct.orul e de 45 aui, Passerine 
de lB, Anii trec, vine prietenul obişnuit în forma 
de un inginer tiner., Tinera femeie uită, că. este 
cinste tamiliară pe filmE', cade În braţele ingine
rului. Soţ nI desamăgit întristat, disperat, pleacă 
in Paris şi numai, câud şoţia sa. fără credinţă e 
bolnavă se reÎntoarcA, C& să afle şi acea, cât de 
mult 11a uitat soţia. O catastrotii. în munţi de
şteaptă numai în f~meie recuno~tinţă şi simţul 
de credinţă. După aceste trţtiesc iar împreună. ~i 
sunt fericiţi. .. 

R"gimentul 18 VlÎ.nători. cu r~şedi~lta În 
Alba-Iulia, are nevoe de LUnl mnzlcaoţl peu
tru toatA in>:trum~ntele, cărora li-se·,oferii. salar 
bun, echipâment etc. Doritorii se pot prezent~ 
imodiat. cu actele ce posedă. 490 

Comandantul Reg. 18 Vânători; 

Oolonel (ss) .A.l'itol1ovici. 

Ludovic Losonczy Arad 
Giuvaergiu 81 Ceasornlcar ... Plata Avram Iancu No. 1. 

Mare asortiment dd verlghete de logodnă, oroloage de 
'Priumful femeii (Falimentul) dramă in 5 act.e, î buzunar si ~e perete arglnhrll. Cump~\ri\ aur pentru un 

. 1n :')Urania" , în 14 şi 15 NoemvFi~. Ln fabricant i 432 preturi urcate, 
englez luptă din grf\U ptmtru~ susţinerea fabricii 
sale şi totu~i soţia lui duce viaţă. elegantă şi 
intr'una. e dusii. de acasă.. Se zice el fabricantul 
stă tnaint~a unui faliment, iar el cred(>, că. cauza 
ruinei lui este soţia. lui. Aproape de faliment şi 

_ de divorţ se descopere. că. soţia e onestă., fabrica 
sti bine şi începe de nou o fericire sinceri, cu
rati. 

Teatrul APOllO. ".rJI Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• 

In 14, 13 Noemvrie 

Luni, Marţi 

Senzaţie PlI.the I 

Calvarul În munti. , 
Dram" in 5 acte. 

•••••••••••••••••••••••• 
In 14, 15 Noemvrie 

Luni, Marţi 

Film englez. 

Triumful femeii. 
(Falimentul). 

Dramă 8ocialll, eng{ezll, 
Primi actori: D,.:oarele in 5 acte. 

~adys, Andre Nov, dela •• Primi actor: Iosefine Earl 
Comedia Franceza. • • şi Dallas Andel'sen. 

MICA PUBLICITATE. 
Tot solul de jucării şi vaze japoneze 

eli celea mai mat·i preţuri cumpără 
Salou Artlsti4lue Bulevardul Regina 
~Iaria Xr. ::U. 51G 

Se caută. 2 fenlcl pentru .U",tdbnirea 
ziarului Dostl'U cu platII. si'lptămânală 
(le lei 100 de p{'rsoană. 

. . . . .... .. .. 1 
IOalU 1(00 

In. atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pent.ru prânzitor ,i dormitol' se pot 
cum pira ieftin în depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deâk Ferenc) Nr.40 

- ~ ....... ~ - -
Levai şi Szigeti 

'407 
~t3C.lf~ 

\,0 .... ~ .. 
- . \.. &"'">. li....· 

~nal ~n '" .... F7e. a1W> .q şi Co. 
Vis-a-vil!l de I n t r n rea 1 a T e a t r n 
Recl1mandA magazinul bine şi abundant sortat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
, IJoreţnri ieftine. 

:DE Ci'-SE:&J 
tfo. 

l.llexandrn I1erzog 

-211 

Fahrică de spirt şi de deojclie 
e _ 

]j'labl'iea de făină ••••• ARA}) 

Notariatul comunal Curtici. 

No. 1973-1921. 

Concurs. 
La notariatul comunal din em'tiei 

3 posturi .de 'sCl'ietol'ii vacante, 
este egal cu fi, subnoturilol', afara de 
15°/0 din toate axidentiIe lncursă. Cei 
pl'axă auministrativă. şi poşeu limba 
'in scris şi verbal are parte de avantaj, 

Reflectanţi sunt rugaţi aşi da 
sau să se prezinte In persoană, 

Curtici, la 10 Noemvre 1921. 
Jud. Arad. 

OI/rOI 
d e tot 8 oi n I 8 i'\ e a~ 
pătă la pomologia 

NI El'fIETZ 
TIMISOA.RA III. Strada eo· , 
roana No. 25 ••• Telefon 133 

C CĂRBUNI!' 
..... 

A 1 te t · 1 fi ,Uzinelor publi~~ii,n a 11 ,Il llvU. dustriale ,:'i negll-t:
rilor do căt'bull~. - Seqia de mărf\lri a Ci" 

R Maximilian Kijni~ 
ARAD, Ştrada Bucur (Eotvos-u.) 

B Oforii., livrar.o ~modiatiî., mm~ni in p.ozitii ?e, 
goana: carbUnI do oemă, prIma calItate dm 
lea .filllni, oarbune bllcillj si ele ('Icn" din " 
Oligooen, nogl'll sclJpitM'; de mare calorie, ' 

~IA.GAZJN CU 
ARTICOL}} DE 

48U 

ARAD Bulevardul Re
, gele Ferdinand 

1. NO.16 (fost Boros B{lDj-t.) 
U vit ~,:i pentru încil.lzirea camerelor. Ca7.ant 

suprafaţă mai maro, mori, (\\l'bllne bruD,-
Comisionar de bancă, birou; str. I. Bratianu 15. blll' titi ~au do ocull, pentru fahrkeJe de -

I ~:::::::::::::::':)I. N ;;;;~~:":,::o:~,:::u::.re'id' 

.~:;;~_~i~~. Carol. Andrenyi ~RBUNII 
! piii;~li;:t;~~;ă~d8i~~i~ ~ si fi i "Moare dep~zitÎn Răspândiţi 
, Laln;I:.~~~e~~r::~ '~eP:~::a:·l'li ~ totfelul de ~aşini agricole I G· aze"ta Ar' a-. dul' 
• SZANTO SI CONiLOS ARAD,~ • . . "&....,. ' ' " 
~ Piaţa A;ram Iancu No. ~2. , ŞI I erarle. -
, 381 ,Edificiul Teatrului, .. ., 

• <iii# _ I _ • M~~~M 

Mare as~rtim.e~t de blo~ze, tric~~at~,gar- BÂ.RSONY ARAD 
nituri, CIorapI ŞI mănuşI preţurllefttne la , 

Tipografia L. Rethy ~i Filil Arad, Bulev. Regina MarÎa No. 7 • 

.. 
; I , 
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