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Chestiunea aprovizionării,
— Un strigăt de alarmă.
Din ştirile aduse de jurnale, cum şi
Situaţia alimentarei este gravă. Nevoia
dela mulţimea de oameni ce mişună pe la este mare şi lipsa arzătoare. Nu ne rămân
„Centrul de aprovizionare" al ConsUiufui Di decât două alternative; sau s'aducem
grâu
rigent, din Arad aflăm că populaţia din Tran din vechiul regat pentru aprovizionarea Ar
silvania nu are grâu de sămânţă şi tăind dealului, sau nu ne rămâne altceva de
pentru hrana zilnică.
făcut, decât să se rechiziţioneze grâul din
Dându-i importanţa
cuvenită
acestei Banat.
ehestmni am ţinut să ne adresăm unei per
Cea dintâi soluţie, din cauza lipsei mij
soane competente, dela care am primit loacelor de transport, pare a fi irealizabilă,
următoarele informaţiuni privitoare la si a două însă mai uşor de executat, deşi din
tuaţia alimentarei din Transilvania.
consideraţiuni politice interne irebueşte fă
Da, este adevărat, că în urma recoltei cută cu mare cumpdnealâ.
slabe, populaţia din Ardeal şi mai ales cea
iin nordul Transilvaniei sufere din cauza
lipsei de făină, ne spune persoana cărei ne
adresasem.
Cu deosebire în judeţul Ma
ramureş starea alimentarei este dezastruoasă.
S'au luat însă din bună vreme de către
Cons. Dirigent, adică de către
Direcţiunea
aprovizionării din Sibiu măsurile
necesare
pentru a veni în ajutorul populaţiei. Aşa
Pentru ziua de 28 Oct. s'a conchemat
bunăoară încă în Mai s'a convenit între gu „Eforia şcoalelor medii" din Deva, spre a
vernul din Bucureşti şi Cons. Dirigent, ca desbate unele agende, între cari figura şi che
cerealele cumpărate cu preţ maximal în zona stia „Dante German". Profesorul dela liceul
militară (teritorul dintre Tisa şi linia din real din loc, Dante O. German, anume în
tratatul 1916) ce trec peste nevoile armatei urma comunicatelor apărute în „Gazeta Tran
de operaţii cea 6 - 7000 vagoane — să fie silvaniei", „Românul" şi „Aradi Közlöny" s'a
distribuite populaţiei ardelene. In acest scop simţit îndemnat a cere dela direcţiunea liceu
Consiliul Dirigent a înfiinţat în Arad un lui convocarea în şedinţă a eronei. in această
centru, unde urma să se transporte cerealele şedinţă susnumitul profesor a încercat a lă
iin zona militară, să se macine şi pe urmă muri situaţia lui faţă de atacurile aduse spu
să se distribue populaţiei din Ardeal. Insă nând, că între el şi cei dela „Gazeta Tran
nu numai atât. La timp s'au luat măsuri ca silvaniei" există un proces de „drept privat",
şi din Banat, unde după un calcul aproxi referitor la proprietatea unei sume de bani pe
mativ era un prisos ae cea 40.000
vagoane care el şi-o revendică sieşi. In general în
cereale, — să se cumpere şi adune bucate la treagă expunerea a fost lipsită de claritate*
„Centrul" din Arad.
fapt care a îndemnat pe dr. iustin Pop mem
Măsurile acestea de prevedere ale C~fD. bru al eferiei, să-i adreseze întrebarea: „ce
puneau populaţia,oraşele şi apoi pe muncitorii anume doreşte d. profesor dela eforie?*. La
stabilimentelor industriale la adăpostul ori această întrebare susnumitul profesor nu a
cărei griji de mâine.
putut da răspuns lămurit şi în deosebi refe
L/rma acum, ca cerealele să se trans ritor Ia natura procesului sau pioceselor în
porte, să fie măcinate. In acest scop s'au şi curgere înaintea forurilor de justiţie dela Bra
făcut angajamente cu diferite mori din Banat şov, contestând între altele că s'ar fi intentat
şi părţile ungurene. Prea frumoasă a fost împotriva sa ca inculpat vre-un proces penal ;
insă ideia, planul prea măreţ ca să se poată a spus însă că a fost ascultat de judecătorul
executa.
de instrucţie al tribunalului din Braşov, dar
Din zona militară s'au trimis abia a 6-a în ce calitate, nu ştie, ci susţine, că dea-valparte din cerealele contingentate, adecă abia ma cu ceialalţi. După îndepărtarea prof. Dante
1000 vagoane. Din Banat s'au putut cum O. German, eforia şcolară după o desbatere,
păra abia 2000, laolaltă 3000 vagoane, deci având în vedere dispoziţiunile legii din 1883
o cantitate neînsemnată pentru a putea face art. XXX § 37 al. 2 a luat concluzia să se
faţă nevoilor.
adreseze pe cale telegrafică parchetului tri
Cauza, sau cauzele suut multe. Cerea bunalului din Braşov, rugându-1 să dea iămulele din zona militară vor fi transportate la riri referitoare la întrebările : este în curgere
Budapesta, pentruca, — se zice
„interese împotriva profesorului Dante O. German pro
vitale române o cer aceasta",.. Se vede că cedură penală şi dacă da, pentru ce infrac
ne sunt mai aproape ai lui Kun Bela ca ţiune şi în ce stadiu se află ?
ardelenii. „Haditermény" a şi inundat regiu
Aceasta întru lămurirea sitaţiei sus
nile dm zona militară cu negustoraşii
ei,iar numitul ui profesor, având în vedere că sus
ce e mai grav, ne spune persoana, — de
citată lege ordonează în mod imperativ în
poziiul Consiliului Dirigent din Arad cu cele cazul dacă împotriva vre-unui profesor ar fi
1000 vagoane sosite din zona militară, e în curs urmărire penală — suspendarea Iui.
pus sub sechestru, din ordinul
generalului In ce priveşte atitudinea eforiei, s'a hotărît că
Michdesca.
îndată după sosirea răspunsului, la caz de
Pot aştepta Maramurăşenii, pot oraşele răspuns pozitiv, biroul eforiei să atragă aten
aştepta, pot lucrătorii stabilimentelor
indu ţiunea forurilor în drept asupra situaţiei şi disstriale, — întâi sunt cei dela
Budapesta, poziţiunilor suscitate. „Gazeta Transilvaniei^.
căci „aşa cer interesele vitale
româneşti*..
Din Banat, unde a fost o recoltă foarte
Un prieten al ziarului ne comunică din
bogată nu s'a putut cumpăra decât abia
2000 vagoane, cu preţ maximal Ori pro Deva, că Eforia şcolară de acolo a şi primit
prietarii cu acest preţ nu vor să mai vindă răspunsul oficios telegrafic, cumcă Dante O.
grâul, aşteptând
să se termine odată cu Oherman »a şi fost pus deja sub acuză pentru
defraudarea alor 25 mii len.
permisele, dăndu-se curs liber comerţului.

Chestiunea prof. Dante
O. German.
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Declaraţiile dlui general
Răşcanu.
— Chestia reorganizăm armatei Situaţia in
valizilor de războiu. Soldele ofiţerilor. —
D. general Răşcanu, actualul ministru de
război, a făcut ziarului „Acţiunea Română" o
serie de declaraţii privitoare la nevoile arma
tei şi pe care le reproducem mai jos, în re
zumat.
D. general Răşcanu, care a început prin
a recunoaşte caracterul temporal al actualului
guvern, a spus că dsa are ca scop să admi
nistreze cinstit şi să înlăture toate piedecile
ce se vor ivi în serviciile ministerului său
Toate sforţările ce se vor tace în acest
sens vor urmări idea reorganizărei armatei
noastre de mâne.
In primul rând se va avea în vedere re
pararea localurilor de cazărmi, aprovizionarea
armatei şi procurarea echipamentului necesar.
Cu privire la situaţia ofiţerilor invalizi şi
a soldelor ofiţerilor, d. general Răşcanu a
spus următoarele:
„Vechea lege a pensiilor gradelor infe
rioare s'a modificat mărindu-se pensiunile cu
34 la sută.
In plus, Ministerul de finanţe plăteşte
pensionarilor o scumpire de trai egală cu
pensiunea.
Invalizii ce susţin părinţii primesc acum
în plus încă 25 la sută cu începere dela 1 Aprilie 19Z0.
Ofiţerii invalizi au fost împroprietăriţi cu
câte 25 hectare, iar reangajaţii activi cu câte
7 hectare, la fel cu toate gradele inferioare
până la contingentul 1919 inclusiv.
S'au adus îmbunătăţiri mari în ceea ce
priveşte soldele ofiţerilor.
Chestiunea unificării lefurilor funcţionari
lor statului, deci şi aceea a ofiţerilor este în
studiu cu celelalte departamente.
Situaţia ofiţerilor foşti prizonieri este lă
murită la aproape trei sferturi din ofiţeri. In
un timp relativ scurt, delà I Ianuarie şi până
acum, s'a aranjat situaţia a circa 3.000 de ofiţeri.
Cercetarea şi discuţia redamaţiilor s'a
terminat.
Situaţia ofiţerilor din ţinuturile alipite
se clarifică pe măsură ce se prezintă. Cu ofi
ţerii de rezervă nu s'a început încă.
Arsenalul armatei funcţionează aproape
ca înainte de războiu ; de asemeni şi pirotechnia. Pulberăria a suferit însă foarte mult.
Actualmente se lucrează intens Ia repa
rarea acestor stabilimente cu o parte din maşinele evacuate din Ungaria. Părerea mea
este însă că industria milita, ă a marelui regat
trebue să se organizeze în regiunile industri
ale unde sunt minereuri, cărbuni, etc. (cum
ar fi Ardealul şi Banatul) şi pe baze de mari
întreprinderi private protejate şi controlate de
stat. Această puternică organizare ne-ar asi
gura un caracter de independenţă economică.
Stabilimentele noastre pur militare vor
servi numai pentru lucrări speciale, pentru lu
crări de experienţă şi pentru lucrări cu carac
ter strict secret.
In chestiunea reorganizărei intendenţei
s'au luat măsuri să se înfiinţeze o şcoală de
intendenţă pe lângă şcoala superioară de
război.
Cu privire la reoganizarea armatei a în
cheiat d. general Răşcanu, chestiunea e în
studiu. Rezolvarea ei depinde însă de împre
jurări, întru cât e strâns legată de încheerea
păcei.
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Spre o nouă administraţie.
— Spovedaniile unui secretar. Datorii fată de
săteni. Cum să ne purtăm cu ei. Cetiţi şi
vorbiţi româneşte, români. —
Am arătat că domnul «notar" a murit.
Să stăm acum de vorbă cu domnul «secretar*.
Şi acuma te întreb ce-ai făcut tu d-le
«secretar" în timp de jumătate an în satul
tău, unde ai găsit amarul şi părăginirea? Şi
vrând nevrând va trebui să-mi răspunzi:
— «Nimic. îmi scriu numele aşa cum
m'a învăţat tata şi încolo merg pe drumul bătă
torit de alţii. Spinarea de cauciuc e bună şi
şi preţuită mai bine ca ori care alt merit,
înghit, ce primesc delà alţii, iar când nu pri
mesc nimic, fac eu pe cei mai mici ca mine
să înghită şi să taca."
Aşa îmi vei răspunde şi-ţi dau drep
tate. In scaunul în care şezi tu, şed şi eu şi
aceiaş răspuns ţi l-aşi da şi eu, de mi-ai pune
tu aceeaş întrebare. De dragul ogaşei vechi
trecem pe lângă drumul nou şi nebătut şi
preferind să fim huiduiţi, atunci când am pu
tea fi iubiţi de toţi aceia, cari au suferit şi-au
îndurat, în vremea când noi dormeam în pu
ful pernelor moi şi calde. înghiţim mereu ha
purile, ce ni se aruncă cu punctuositate cro
nometrică şi ne mulţumim, că puvoiul a tre
cut şi nu mă mai chiamă » notar" ci „secretar",
întocmai cum ai lua zeghea de pe un cioban
şi i-ai da o şubă şi atunci numai e cioban ci
păcurar.
Drumul pe care mergem astăzi însă va
trebui zăgăzuit şi nu va fi rău dacă vom face
calea întoarsă la locul de unde am plecat şi
atunci pleca-vom pe drumul cel nou, fără
răspântii, dar plin de husdoape, pe drumul ce
duce la administraţia nouă şi care va face să
nu fii punctul negru în ochii sătenilor,, să nu
fi mereu huiduit, ci să fii mândru de nu
mele de „secretar."
Pentru ca să putem ajunge aci, va tre
bui însă domnule secretar, ca ţie să nu-fi fie

ROMANUL
să ni se.dea teren liber pentru probleme so
ciale, ce nu întrau în cadrul de muncă ai se
cretarului.
Preotul şi învăţătorul nu ajung pentru
luminarea celor, ce o mie de ani au învăţat
carte românească numai pe apucate şi în
umbră, să nu fie văzuţi de nimeni. Chemarea
ta este - domnule secretar — să începi în
primul rând opera măreaţă a luminării popo
rului. Tul cunoşti cu mult mai bine, mai bine
chiar ca preotul şi învăţătorul, căci ţie în fie
care zi îţi bate la uşă. Tu îi cunoşti mai bine
şi bucuria şi năcazul.
Şi uşurat fiind de robota zilnică prin
faptul, că agendele poliţiei le va îndeplini po
litia, iar contravenţiile fără de număr le va
isprăvi judecătorul, nu-ti va fi cu greutate să
aduni sătenii, să le arăţi tâlcul cărţilor de legi
şi nu-ti va fi spre greutate să te apropii de
câte un cămin oropsit, pentrucă să cautf du
rerile, ce mai totdeuna au şi vindecare. Şi fii
sigur, că preotul şi învăţătorul tău, - cu care
eşti în vecinică ceartă şi ură — sau din pă
catul tău sau din zavistnicia celorlalţi — îtj
va fi ajutor şi povătuitor credincios în munca
aceasta.
Şi vei ajunge acolo — domnule secretar
— că te vei simţi mai bine, că nu mai ai
spinare de cauciuc, seara când vei veni acasă
delà cârciuma, în care vei fi rătăcit din în
tâmplare, vântul nu-ţi va abura în urechi:
„tâlharul", iar domnul administrator al plasei
nu-ţi va mai aduce aminte, că e mai „diplo
mat", ci va recunoaşte, că ai avut dreptate
şi va vedea el însuşi, că nu ai spus decât
umilul adevăr: „Phumble verifé" vorba celor,
ce ne-au desrobit din vitregia năcazurilor şi
ne-au dat putinţa să ne gândim la o nouă
viaţă cu un nou soare şi cu mai multe flori.
Nu uita însă, că drumul pe care trebue
să apuci, e spinos şi cu multe mărăcini. Vei
fi batjocorit şi huiduit chiar de multe ori şi
răsplata îti va fi putină. Cei mulţi nu vor
veni să-ţi aşeze pe frunte cununa de lauri.
Vei avea însă mângaerea, că după câţiva ani
îngropaţi în noaptea veşniciei, vei vedea ră
sărind rodul muncei tale şi-ţi va trasări inima
văzând, cum pe ogorul înţelenit, acoperit de
buruieni, răsare luminiţa înţelegerii şi a fră
ţiei...
Bine înţeles, că pentrucă să pori lumina
pe alţii, îţi va trebui mai întâi ţie o făclie,
care să te facă, dacă nu să străluceşti, dar
cel puţin să luminezi. Şi de aceea să nu-ti fie
ruşine a lua o carte românească în mână şi
să nu te sfieşti a o deschide şi a ceti din ea,
celor ce nu sunt în stare să pătrundă tâlcul
cărţilor cu slovă nouă. Şi să nu zici şi tu ca
un coleg de pe valea Murăşului, care-mi spu
nea cu fruntea ridicată, că „e prostie să ci
teşti literatură".
Şi încă una. A t u n c i , când te întâlneşti
cu vre-un coleg de-al tău, nu te sfătui cu el
în limba celor ce s'au dus pe malurile Dună
rii albastre. înţelege te cu el în limba celor
ce te-au alintat şi te-au crescut, căci altcum
o să te pomeneşti ca mâne, că va ieşi un nou
„Domnul notar" pe care îl va chema tot Văleanu şi va fi tot din Lunca — pe lângă sin
gura deosecire, că va purta titlul de „Dom
nul secretar".

ruşine să stai de vorbă cu sătenii tăi, să nu
te sfieşti a merge în mijlocul lor cu un dram
de învăţătură şi din prisosul cuminţeniei tale
să arunci şi celor întunecaţi o fărâmă de lumină.
Şi să nu-ţi închipui, că menirea ta e, să fii
viespele nesătul şi fără saţiu al satului în care
te mândreşti, că tu-i eşti „capul."
Şi va mai trebui să te desbari de obiceul iău de a fi cu spinarea încovoiată şi să
nu-ti fie frică a spune părerile, ce le ai chiar
şi domnului administrator al.plasei, care cu
toate că se va supăra pe tine accentuând
mereu, că e mai „Diplomat", dar cu timpul
îi va trece, se va obicinui să nu mai vadă
spinări de cauciuc şi cu toată divergenţa
noastre de păreri o să vă împrieteniţi mai
târziu. Şi să-i mai spui, că cu toate că e mai
»Diplomat", dar tu poţi avea părerile tale in
dividuale mai bune şi să-i aduci aminte, că
diplomaţii îşi au ei meritele lor, pe cari nule
contestezi nici tu, nici altul, dar feciorul păl
maşului din fiurnuleşti n'a fost diplomat şi tot
a lăsat o dâră de lumină în urma lui, iar Ion
Ursu din Albac abia-şi ştia pune numele pe
hârtie şi tot a stat de vorbă că împăratul şi a
făcut mai mult, de cât ar fi putut face şapte
Nicolai Giurgiu,
diplomaţi din vrtmea lui.
secretarul
cercului Moroda.
Acesta trebue să-tj fie primul pas pe
drumul cel nou — domnule secretar. — lü
va fi greu, nu-i vorbă şi vei fi înjurat din
multe colturi, dar vei ajunge acolo, eă vei fi
şi tu cineva, nu vei mai fi câine fără stăpân,
nu vei fi copilul nimănui şi robotaşul tuturor.
In baza ordonanţei
No 978 din 20
Vei arăta, că nu e necondiţionat nevoie
Aprovizionării,
să-ţi îngropi capul în cifre - şi tragerea ru Octomvrie 1919 a Directiunei
Sibiu
preţurile
porumbului
(recolta
anului
bricilor nu e condiţia sine qua non la un se
urmează:
cretar, care trebue să fie şi el o persoană cu 1919) s'au stabilit după cum
meniri mai înalte şi reformarea socială a unui Noemvrie
100 kg. porumb cu tuleu 50.— sfărâmat 70. - c.
sat o va putea face cu mult mai cuminte pe Decemvrie 100 „
„
„
„
55.—
„
75.— ,,
alte căi decât prin perchiziţii, rechiziţionări Ianuarie 1920 100 „
„
„
„
60.—
„
80.— „
sau execuţii. Gei cari au comănduirea peste Februarie „ 100 „
„
„
,,
65.—
„
85.— „
tine, vor trebui să recunoască, că funcţia ta e Martie
100
70—
90.- „
atât de multilaterală şi atât de fără căpătâi. Aprilie
„ 100
75.100.- „
Delà jandarm şi judecător mergi până la ve
terinar, ca să te pomeneşti a fi inspector de j
Preţurile s'au stabilit pentru
produedfinanţe şi gomic de păduri.
! tori, loco, gara de îmbarcare. Porumbul este
producătorilor.
Ni se va lua din cârcă multilateralitatea ; imobilizat în mâinile
muncei seci şi făr de vlagă, ca în schimb

Preturile oficiale ale porumbului

Vineri, 7 N o e m v r i e I9lv.

Răspunsul Consiliului Dirigent ta
chestia liceului rom.-cat.
Ieri a sosit Ia prefectura oraşului răspun
sul G. D. la recursul dat de comunitatea biseri
cească rom. cat. şi raportul dlui prefect dr.
R. Veliciu, referitor la închiderea cursurilor la
liceul cu limbă de propunere maghiară, cur
suri deschise contra dispozitiunilor dlui pre
fect şi fără a se îndeplini condiţiunile fixate de
Göns. D.
Consiliul Dirigent a răspuns că susţine
toate dispoziţiile principiare ce le-a comunicat
cu privire la înfiinţarea liceului cu iimba de
predare maghiară şi constată că din cei 25
profesori cuprinşi în lista prezentată de co
munitatea bisericească 16 profesori sunt din
teritor strein şi astfel nu pot fi acceptaţi. Con
siliul Dirigent nu admite deschiderea cursuri
lor la acest gimnaziu de cât numai în cazul
când vor fi îndeplinite condiţiile comunicate.
D. prefect dr. R. Veliciu a făcut ieri ÎD
chestia liceului rom. cat. următoarea declaraţie:
Azi am primit telegrafic
decisia Con
siliului
Dirigent,
prin care privitor la re
cursul făcut de proprietarii
liceului romanocatolic, mi-se aduce la cunoştinţă că susţine
întru toate
dispoziţiile principiare
şi condi
ţiile fixate în decizia originală
şi că în nia
an caz nu seva permite vre-o
abatere.
Proprietarii
liceului romano-catolic vor
trebui
deci să îndeplinească
toate condiţiik
ce li s'au comunicat, altfel liceul nu va putea
fi deschis.
Consiliul
Dirigent a constatat
că din
din cei 25 profesori
amintiţi,
16 nu s'au
născut pe teritorul
administrat
de C. D. şi
astfel nu pot fi numiţi profesori,
nici chiar
în cazul când ar dispune de dreptul de a
domicilia pe acest
teritor.
Cu privire
la ceilalţi 9 profesori,
di
recţia liceului va trebui sd dovedească
cu acte
delà autorităţi că s'au născut şi au drept dt
a domicilia în acest
teritor.
Ia caz că liceul catolic va îndeplini şi
toate celelalte condiţiuni, voi permite
deschi
derea lui. Intre altele va trebui să se arate
cine anume va preda limba şi literatura ro
mână
Afară de acestea mai trebuesc înde
plinite şi condiţiunile cu privire la predarea
istoriei şi geografiei
româneşti, tn caz când
direcţia liceului nu va îndeplini toate condi
ţiunile în baza
ordonanţei
C. D. nu se n
permite deschiderea
liceului.

Cei 16 profesori neacceptafi sunt: loan
Burian fost director al liceului de stat ungu
resc, dr loan F. Barna, dr Andrei Balog, dr
Emeric Beretzky, Ferdinand Bartha, A. Fischer,
Andrei Kamenetzky. Victor Kara, Ladislai
Király, dr Nicolae Krenner, Alexandru Lejtényi, dr Martin Metzger, Iosif Mikus, Autoniu Palotay, Desideriu Sima şi văd. Pavel
Sváby.

— Abonaţii
cari îşi schimbă do
miciliul sunt rugaţi,
ca deodată cn
noua adresă să ni-o comunice
şi ps
cea veche,
căci în caz contrar ex
pedierea sufere
întârziere.

Teatru, Muzică, Cinematografe.
Teatrul APOLLO
In 6 şi 7 Noemvrie

După

Jertfa mare
dramă socială în 1 acte.
In rolul principal: Thea
Sandten.
Te

TeatruJ URANIA

In 6 şi / Noemvrie

614

romanul Margareiei
Böhme

Zic i î

"mei căzute

D r a i n a d e moravuri în 6 acu
Aran,.:* de hfi^hard Osvali
In ro ul p jiieidl: Erna Me-

Vineri, 7 Noemvrie
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INFORMAŢIUNI.
— Şedinţa comisiei administrative a
trasului cu drept de municipiu Arad a fost
tonvocată pentru Marţi, 11 Noemvrie, orele
9 dimineaţa. Sunt invitaţi a participa topi
umbrii comisiei.
— Suntem informaţi că d. ministru de
läzboi a prevăzut un proect de lege pe care
Fa prezentat M. S. Regelui pentru numirea în
funcţiunile de birou, la şcoala militară ca pro
fesori şi ofiţeri actualmente invalizi.
D e asemenea foştii plutonieri vor fi nu
miţi la cercurile de recrutare.
— D. ministru de război fiind informat
multe văduve de război, mai ales delà
sate n'au primit pensia ce li s'a atribuit a luat
grabnice măsuri de îndreptare.
In primul loc de comun acord cu d. mi
nistru de interne.
S'a dat însărcinare la 15 funcţionari ai
ministerului de interne şi la alţi 15 ofiţeri
controlori ai ministerului de război care se
vor duce prin comune pentru a verifica ve
racitatea reclamaţiunilor.
Acolo unde plăţile sunt în restanţă, ele
se vor achita iar cei vinovaţi de această ne
glijenţă vor fi pedepsiţi.

Rezultatul alegerilor

O problemă actuală.

în Ardeal.

Ravagiile războiului mondial au lăsat în*
urma lor multe dureri şi multe răni, nevinde
cate încă de tot.
Fiindcă naţiunea - înţeleg aci pe cea
română — are o îndoită necesitate de un or
ganism sănătos şi fizic puternic — singurul
care poate condiţiona greaua rezistenţa întimpinată în lupta vieţii pe calea progresului,
— cred că „Crucea Roşie* poate în primul
rând a veni în ajutorul populaţiunei, urmându-i — dacă se poate în acelaş timp — în
fiinţarea şi organizarea instituţiilor spor
tive etc.
„Societatea naţională de Crucea Roşie a
României recunoscută prin Monitorul oficial
No 277 din 15/III 915 — care şi-a întins cer
cul de activitate şi peste hotarele vechiului
regat, înfiinţând filiale şi în ţinuturile desrobite: Ardeal, Bucovina - Basarabia — d e 
signând ca Centrală peste aceste filiale,, pe
cea din Braşov.
Aceasta din urmă a procedat la înfiin
ţarea şi organizarea de filiale conform statu
telor cuprinse în regulamentul filialelor — în
tocmit pe baza legei şi statutele societăţii. 1
Dna Maria dr Botiş din Arad a primit
autorizaţiunea — ca să înfiinţeze în localitate
filiala „Grucii Roşii".
Realizarea acestei instituţii ar fi foarte
de dorit pentru Arad şi credem că dna Maria
dr Botiş — în baza experienţelor din trecut
— va înţelege menirea frumoasă ce o aşteaptă
cei m u ţ i delà activitatea pe care dsa o va
desfăşura.
E acum rândul înaltei societăţi a iocietăţei arădane şi din împrejurime ca instîtuţiunea ce trebue să ia fiinţă, să fie îmbrăţi
şată cu toată căldura pe care o merită această nobilă instituţie.

Jud. Braşov.
Brasêv: Părintele protopop dr.
V. Saftu 1402 vot ales
A. Vlaicu 330
Feldioara: M, A. Popovici ales
Săcele: Dr. Voicu Niţescu ales
Jud. Cojocna.
Cluj : Dr. E. Haţiegan ales
Dr. Aurel Socol ,
libău: Dr. I. Giurgiu
«
Hida.Dr. E. Haţiegan „
Mănăşturul unguresc şi Bedeie :
Preotul A. Munteanu ales
Mod: Dr. Sever Dan
Ormeniş: Dr. Al. Rusu »
Teaca: Dr. Eug. Bran «

lud. Caraş-Severin.
Oraviţa: Dr. Gigăreanu ales
Făget: Dr. George Garda ales.
Moldova-nouă: Ioan Micioni
»
Reşiţa: Eugen Muntean
»
Bocşa: Tiberiu Brediceanu
»
Jidovin: Dr. Gaius Brediceanu »
Teregova: Dr. Aurel Vălean
Bozoviciu : Dr. Ioan Sârbu
„
Urmeniş: Ioan Simu
»
Balinţ: Victor Biberia independent ales.
Caransebeş: Dr. Alexandru Morariu
(disident) cu majoritate de 1500 voturi
Andreiu Ghldiu, protopop.
In Sacul, Orşova şi Graşona balotaj.

*

— Ministerul de război a luat dispoziija ca Palatul Artelor din parcul Garol să fie
transformat în „Palatul Invalizilor".

Jud. Bichiş.
— Tipografii din Sibiu continuă greva
nea/ungându-se la o înţelegere cu patronii.
Ei cer o sporire de salar de 60 procente.

Ciaba: Rabovski (candidatul slovacilor)

ales.
Jud. Bistrita-Năsăud.

*

— Cetim în »Gazeta Transilvaniei* urmă
toarele :
»17 vagoane de cărbuni furate. Din gara
Sighişoara aflăm că s'au furat 17 vagoane de
cărbuni destinaţi pentru Braşov.
Au fost furate şi persoanele care însoţeau va
goanele in chestie ? (N. R )

Năsâud:
stat ales.

dr. Victor Onişor, secretar de

Jud. Odorheiu.
Odorheiu Iosif Făy ales.
Ocland: Moise Pető ales.
Paraid: Găvrilă Szabó ales.

»

— In nr. 85 al ziarului nostru s'a publi
cat un articol venit din afară, prin care se
In Baia Mare: Dr. Vasile Lucaci ales
aduceau oarecare acuzaţiuni dlui Traian Suciu,
hudin : inginer George Lungu 1654 v o 
primpretor în plasa Hălmagiu.
turi
ales.
Prefectura judeţului Arad orânduind o
Dr. Dragomir candidat oficial 257 v o 
anchetă, a constatat că toate acuzaţiile ce i
turi
a
căzut.
se aduceau dlui T. Suciu sunt neîntemeiate,
Murăşoşorheia : dr. Aurel Banciu ales.
domniasa fiind un funcţionar model, pentru
Bund: Nicola Vulcu ales.
care prefectura i-a adus laude.
Ineul mare: Ioan Montani ales.
Luăm cu plăcere act de rezultatul an
Sângeorgiu:
Alexadru Lupean ales.
chetei, şi regretam că am fost induşi în eroare.
1

— Un preot sosit eri în Arad, s'a pre
zentat la redacţia noastră, plângându-se îm
potriva purtărei lipsită de cea mai elementară
bunăcuviinţă, din partea unor soldaţi, în tim
pul călătoriei cu trenul.
P. S. Sa roagă pe cei în drept, să atragă
atenţiunea soldaţilor să se abţină pe viitor de
a face comentarii pe seama călătorilor în tren
şi mai cu seamă să fie cuviincioşi, când se
exprimă despre religie şi preoţi.
*

— Teatru orăşenesc. Luni, 10 Noemvrie
1919, ora 7 şi jum. seara, mare reprezentaţie
dată în folosul invalizilor de război.
Program fenomenal al profesorului M e lidis, supranumit Regele Demonilor, Magie,
llusiun», Hipnotism, Mnemotehnică.
Isabela Melidis, în frumoasa ilusiune A m 
balajul misterios.
Vanda Melidis în etate de 4 ani cu ilusiunea Gorabia lui Noe.
Decoruri şi aparatele cele mai moderne.
Biletele în fiecare zi la cassa Teatrului.
*

— Domnişoară, diplomată Paris, autori
zată Minister, predă franceza de preferinţă
printre români.
Adresa: Levirac Românul.
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In Bucovina.
O telegramă din Cernăuţi anunţă că alegerile în Bucovina pentru Adunarea depu
taţilor s'au terminat eri la ora 6 p. m.
Candidaţii partidului democrat al Unirei
de sub şefia dlui Nistor au fost aleşi pretu
tindeni, în Gernăuţi ca şi în restul Bucovinei.
In Gernăuţi au fost proclamaţi aleşi dnii
Teofil Simionovici, dr. Vasile Marcu şi Nor
bert Ghiper.
Candidaţii independenţi din Bucovina au
întrunit un număr foarte restrâns de voturi,
deşi abţinerile sunt socotite numai la 25 Ia
sută.
Alegerile s'au făcut în cea mai deplină
linişte.
(„Viitorul").

In vechiul regat.
Bucureşti 5. Aseară la ora 6 s'au închis
toate urnele din ţară. Până de seară la ora 6
rezultatele vor fi totalizate pe judeţe. Până
Joi la ora 6 seara preşedinţii de tribună tre
buie se comunice rezultatele definitive al ale
gerilor.

Distribuirea lemnelor
d e foc.
#

Distribuţiile de lemn de foc penira
cea mai mare parte din oficialitate, s a făcut.
Greutăţile de comunicaţie şi mişcările de
trupe împiedecă livrarea promtă. Chiar şl oficialităţilor cari s'au anunţat mai târziu de
cât la terminul fixat prin ordonanţă, Ii s'a
distribuit lemne şi daca nu în măsură suficentă, cauza este că producătorii şi livranţii
n'au contractat cantităţi suficiente. Pentru a
putea fi promovate transporturile oficialităţi
lor exmisul resortului de comerţ împreună
cu reprezentanţii G. F. din Cluj a convenit
de acord ca aceasta direcţiune să pună în
funcţiune mai multe garnituri speciale pentru
transporturile lemnelor oficialităţilor, precum
şi celuilalt comerţ intern cu lemne.
Aceste garnituri în lip.sa de cărbuni vor
fi încălzite cu lemne de foc procurate prin
comerţ liber delà fiecare producentîntroparte
percentuală a livrărei sale fără însă ca direc
ţiunea GFR. să urce taxaïe de transport pen
tru oficialitate. In ce priveşte preţul lemnului
de ars trebuie să se simtă o scădere a preţului
deoarece peste 70 procente a producţiei este
pusă la dispoziţia '„comerţului intern. S a u z a
scumpirei continue pare a fi însă scăderea con
tinuă a coroanei. (Biroul presei).
Senzurat. L. Luca.

Mulţămită publică.
Tuturor prietenilor şi cunoscuţilor,
cari din prilejul mutării la cele vecinice
a neuitatei mele soţii şi respective mamă,
ne-a mângâiat prin telegrame, scrisori,
cununi şi participare în persoană la actul
înmormântării, — pe aceasta cale le e x 
primăm adânc simţitele noastre muJtămite.
Amabilitatea doamnei şi dlui Dr.
Vasile Avramescu, manifestată faţă de noi
şi de astădată, niciodată nu o v o m uita.
Mariaradna, la 6 Nov. 1919.

Dr. At. Brardean şi

iiii

Vineri, 7 Noemvrie 1919.
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M Ă R I A ORAŞULUI CU DREPT DE MUNICIPIU ARAD.

Nc. 1 4 4 2 - 1 9 1 9 pm.

Un tânăr român
voind să s e prepare pentru Cursul
II. şi III. comercial şi dorind să ia
ore private, caută un profesor sau
un tânăr vărsat în cunoştinţele c o 
merciale. Adresa la adm. ziarului.

CONCURS.
S£ deschide concurs la postul de ins
pectoare a asilului orfanilor orăşenesc, care
s e v a complini cu începere de 15 Noiemvrie c.
Pot concura la acest post doamne v ă 
duve sau domnişoare, cari pot dovedi că au
terminat cel puţin 4 clase civile.
Vor ti preferite concurentele cari dove
desc pregătirea mai superioară.
Retribuţia: Salar lunar 300 cor., vipt, o
cameră, luminat şi încălzit. îndatorirea: îngri
jirea permanentă a fetiţelor, educarea şi in
struirea lor.
Recursele adresate dlui primar dr. Ioan
Robu s e vor înainta în biroul directorului or
fanilor (str. Kiss Ernő Nr. 4 c ) . S e vor ală
tura atestat de botez, atestatele şcolare, de
moralitate şi sanitar.
Termenul de concurs s'a fixat inclusive
12 Noiemvrie.
Lămuri amănunţite se pot primi delà di
recţiunea azilului.
Arad, 4 Noemvrie 1919.
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Comerciant inteligent
român, cu praxă de cancelarie, în
etate de 32 ani, posede limba ro
mână, germană şi maghiară perfect
în cuvânt şi scris, caută poziţiune.
Adresa la adm. „Românul". Se 660

Unsoarea Canada
stârpeşte în câteva zile erupţiunile şi mâncărimile pricinuite de sudori, călduri de
vară, de râie şi aşa mai departe.

Preţul

Lucrători cămătari

primar.

unei tigheliţe

10 coroane.

Preparatele de sus le prepară con
ducătorul farmaciei ROZSNTA.Y.

şi specialişti în fabricaţia salamului
angajăm imediat în condiţiuni bune.
Doritorii se vor adresa: Fabrica
Fraţii Cumpănaşu Craiova. Fa 657

Dr. Ioan Robu m. p.
Pi 665

ÎN O R I C E CANTITATE SÂRMĂ
D E FIER P E N T R U LEGATUL
PAIELOR.
(Le 57P) )

IULIU ASMANY,

farmacist

A R A D , colţul pieţei Libertăţii
şi colţul străzii Eötvől. Ro 20440

REGATUL ROMÂNIA. :: PRETURA PLASEI BELIU, JUO. BIHOR,
Croitoreasă

Nr. 804-1919

Se caută
pentru imediată angajare

un corector-traducător,
care cunoaşte perfectjlimbile română, germană
şi maghiară.
Persoana angajată va fi încredinţată şi cu
lucruri de birou la administraţia institutului.
Ofertele cu indicarea pretenziunilor să

din

Craiova

roagă onor. Doamne Române din
Arad şi judeţ a vizita atelierul ei
din str. Kálvin János Nr. 7 - 9 unde
se execută paltoane şi rochii cu gust
după modele Franceze şi Engleze.
Rog. onor. Doamne a-mi acorda
binevoitor lor concurs.
W i 653

CONCURS
Pentru posturile de medici cercuali din
Belm şi Uguriş să publică concurs.
Recurse adjustate în regulă sunt a se
înainta până la 15 Decemvrie 1919 subscrisului
primpretor.
Emolumentele împreunate cu acest post
sunt deja asigurate prin art. de lege XXXVII,
din anul 1908 şi prin statutele judeţene.
Beliu, la 31 Oct. 1919. *
A l e s a n d m Flldan
Pe 66?
primpretor.

venită

Cu stimă: Elena Winterstein.

Cu onoare aducem la cunoştinţa ono
ratului public că

ATELIERUL NOSTRU
DE ZINCOGRAFIE

BIBLIOTECA „IUBIREI DE NEHM"
No 23 Miron Axinte. Frăţia Moldo
vei Unite. Partidul naţionalist
democrat
Lei —'60
No 24 Miron Axinte. Cum trebue să
fie o şcoală românească . . Lei T20
No 25 Miron Axinte.
Noua organi
zare naţionalist-democrată . Lei —50

De vânzare l a : LIBRĂRIA „ C O H C O R D I B "
Urad, strada Francise Deak numărul 39.

l-am deschis, având la conducere un spe
cialist care şi-a câştigat practicataiü%
mai renumite ateliere din străinătate. Ast
fel am ajuns în plăcuta situaţie de a putea
executa prompt orice lucrare atingatoare
de aceasta branşă pe lângă preţuri conve
nabile. Executăm clişee după desemnurile
cele mai fine. Autotypie după fotografie.
Foto Lito, etc. Comenzile s e vor adresa:

TIPOGRAFIA „CONCORDIA"
soc. pe acţii secţia Zincograficà
A R A . D ,

HRRHi

fă administraţia ziarului
»ROMfiüüL«.

ALEXANDRU WARTENBERG

ONCORDIA
S O C I E T A T E PE ACŢIUNI.
A D A H STR. ZRÍNYI !|a.
r \ l \ t \ i y TELEFON No570.

cojocar ARID, STR, FR4NCISG DEÁK m 2
(Vis-à-vis île Librăria „Concordia").

I' Ä f E
U Ê R " D È 'ÏÏNC Ö G R A F I L " I

Primeşte ori ce lucrare

• EXECUTA CUSEIE DUPA DESEN (LINIARE) ţ
• DURA: FOTOGRAFIE (AUTOTYPIE) FOTO- •
• LITO etc., COMENZILE SE PRIMESC LA: S

atin-

gâtoare branşei sale, văpseşie
blăui etc.
W a 610

i TIPOGRAFIA CONCORDIA SOC. P E A 0 T I I j

li. :

SECŢIA ZINCQGRAFICÄ, ARAD, Stf. ZRÍNYI
>•-• • • • • * • » • •-.
» • • • • •-.• •,',"•>• • • • • • • • • • •*
• • • <f
• • •m
•

IN ATENŢIUNEA COMERCIANŢILOR DE
VINURI ŞI PROPRIETARILOR DE VII.

Cetiţi şi răspândiţi
9 «

Magazin permanent de butoaie
pentru vin, de toate măsurile.

ziarul

ROMANUL

niMiiwmiiMnimiMiMinmiÉUtfl

CEL MAI MODERN INSTITUT
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN
ARDEAL. «ANAT Şl CRIŞANA

se trimită

:

1

s t r . Î Z r » i n y i n r . l|a.

99

I LUDOVIC BAUMANN, comerciant de bu
toaie. :: Arad, Piaţa Libertăţii No II.

,flPAKl'Ë

Ba 553—20

ftPOOftAFIEl

.CONCORDA" M U *

s—-

Fiind aprovizionat cu ceie mai
moderne maşiai din străină
tate : ca maşini da cules, ma
şini de tipar, maşini de tăiat
şi maşini ne vărsat clisele,
precum şl cu cele mai mo
derne litere. Primeşte spre
executare tot felul de opuri,
reviste, foi, placate, registre,
tipărituri pentru bănci şi so
cietăţi precum şi tipărituri
administrative şi advocaţiale,
invitări de logodnă, cununie
şi p. petreceri. Anunţuri funebral; se executa cu cea
mal mare urgenţă

Serviciu promp. Preturi moderate.

