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. După comp]ecta desamăgire ce a ur
mat prim eloI' tratative dintre liberaJi şi te partidul naţional romAn, ori ce minte 

, 'bine echilibrată ar fi trebuit Să tşi dea 
lN : seama, că tristul rezultat dat de convoI'-

1 . birile reprezentanţilor celor două organi
~r:t 'zaţiuni politice, nu era intâmpIMor, ci 

ee, hotărât de serioase cauze organice. 
une., " In consecinţa, chiar dacă la început 

sa comisese greşeala de a se angaja 
... tratative relativ la un acord ce nu era să 

· fie de cât o monstruozitate politică, ori 
18· cine era Indreptăţit să se aştepte ca par

· tidul naţional român cât şi partidul liberal 
,silo recunoască greşeala Băvârşită şi sa l'e-
· nunţe la nişte planuri la baza cărora stă
teau intenţii vinovate. 

In loc Insă să se întâmple acest 1u
cru atâta de clar şi de simplu, lumea 
politica şi opinia publică s'au găsit de 

~QJ". odatA În faţă unui lucru, nemai pomenit 
~~,). de surprinzator, ce dovedea o mentalitate 
~&,'-:, . atâta de ciudată, In cât se desfiinţa 
J~}' ' complectamente gândire a şi argumen
~e ~~, . tatl'a 
Vn-d f· 

~-~~' ' Lucrul acesta nemai pomenit de sur
~;'prinz&.tor, lucrul acesta ce te făcea să 
;~t . crezi că dreapta judecată numai e din lu-
f\9'" ' 
~,; b: • mea. noastra, era reluarea tratativelor cu 
~r~ . liberalii, de către partidul naţional 1'0-
~/: 'mt\n. 
~~:i. Era ceva revoltător, de sigur, în a-: 
~~:, ceastă incercare de fi, se relua nişte dis-
''(iV e, .. 
~{i cUţn, relativ la un acord desavuat de 
~~;:;·ţara., şi prin urmare absurd şi imposibil; 
~~~, era insă şi ceva trist şi tragic In acea 
Wţi 1ncăp~ţânare a conducătorilor organizaţiei 
iS}€~trans!1 vănene, de a asigura acesteia, Incă 
~~.~.un anumit timp de existenţă, călcând în 
~:~ picioare opiniunea publică şi inaltele prin
~t 'cipii ce trebuesc sa prezideze la realizarea 
~~, 'colaborărilor politice. , 
~~f., Partidul liberal, a incercat, e dl'ept, 
~~ilZ:din nec~sităţi ~olitice, să trateze. acordul 
S~2t cu partldul naţIOnal roman, cu Ideea 80-

~'f8:,proape mărturisită de a face astfel In cM 
§i, oamenii politici ardeleni, să Intre astfel 
~~ ,în ruajul funcţionarei liberale, în cât în 
~~'~. :SCu,rUi. vreme partidul Ard~alul~i să nu 
~{, m~ . fIe de cât o vagă ŞI pIerdută a· 
_,.c< mmtIre. 
~lt; Fară îndoială că lucrurile s'ar fi pe
@ii: trecut ~stfel in caz~l când s'ar fi ajuns la 
I~î' ,1nfaptUlrea acordulm. . 

Din moment însă ce partidul liberal 
a va,zut adeVăratele intenţii ale conducă· 

torilor transilvăneni, el a declarat rupte să ne intrebam .. ? Nu avem nevoe de 
ori ce tratative, de oare ce în afara de etichete şi de nume, pentru 8 acoperi vi
ori ce avantaje politice, un partid istoric duri sufleteşti. 
nu putea, fara să se desavueze complect, Sa privim însă împrejurul nostru; să 
sa stea la tocmeli politice cu nişte oameni observăm cu deamanuntul şi îi vom găsi 
conduşi de interese personale şi de ideea imediat, fitră deosebire de mediu şi de 
de separatjsm. 'localitate. Priviţi! Sunt aceştia sau aceia: 

Orice partid de guvernământ al vechiu- cei cari calcă legile sau nici nu voesc 
lui regat nu ar fi putut avea O· altă ati- să ştie că ele au fost facute 
tudine şi de aceea in momentul când pat·- cu consimţt"lmântul naţiunei; sunt vân
tidul naţional român a voit sa reânceapă turătorii de partide, cari se pun în 
tratativele, liberalii aproape nici nu au serviciul ori cărei cauze, cu condiţia Insti 
stat de vorbă, iar dacă au mai dat im- să iasă arginţii vinovaţi; sunt acei cari 
presia din când, tn când, că ascultau otrăvesc opinia publica şi atmosfera so
aceea ce li se spunea, au făcut aceasta ci ala, in adunari, semănând neadevarurile, 
mai mult din compătimire, faţă de nişte răutatea, calomnia, ca. pe o pălămidă 
oameni, cari se găseau într'o atât de du- blestemată.. Priviţi! Ei sunt legiune şi li 
reroasă situaţie. poţi cunoaşte repede după privirile lor 

Astazi tratativele au nicetat' cu de- îutunecate şi după ochii lor plini de ură 
săvârşÎl'ei liberalii se leapadă de partidul şi veni~; după .gest.Ul'ile .scurte ce ascund 
naţional român ca de satana iar opinia o amenmţtue ŞI O mtenţle rea de viitor. 
publică refiecte~ză Ia lucrul, ~u adevarat ., Ci in faţa acestora,. sta? te rito,:iile 
ofensător pentru morala socială şi poli- I ahplte, Ardealu~, Basarabla . Şl , Bucovm~: 
tică, ce i-a fost dat sa vadă in primii cu mas~le lor Imens~ de ţ~ral1l cu OChl~ 
ani dupa realizarea României întregite, tnrouraţl de recunoştmţă ŞI de lacră~~ 
când numai prin absurd, s'ar mai fi putut f~ţă de armata C~ a. rupt lanţul s?laV1e~ 
crede, că există români, ocupaţi sa sape I ŞI faţă de ţar~, ce, r~Spâ?deşte lumma ŞI 
temelia naţiunei româneşti. cultura pret~tmden~ ŞI .prlme~~e în braţele 

Generaţiunea actuală a fost martoră, i sale, chIar ŞI pe fiI SăI greşIţI. 
a ascultat şi a văzut. A vazut această i __ _0 __ ''' ... _. - .. --
generaţiune fraţi desrobiţi, de armatele Unificarea dipozitiei relativ la 
noastre curaj oase, cerând, abia la doi , 
ani după eşirea lor din robie, să traiasca incetătenirea streinilor. 
autonomi şi liberi; au cerut să trăiască ' 
astfel cum vor înţelege ei; sa aibă o jus- Primăria oraşului a primit ieri dela subsecre-

f tariatul de stat de pe lângă ministerul de interne 
tiţie conform eiului lor de a înţelege şi o nouă. disp9ziţia relativ la încetăţenirea strei-
să rupa ori ce legături cu fraţii vechiului nilor. 
regat. Această dispoziţie spune următoarele: In ţinu-

Generatiunea actuală a văzut politi- turile alipite României dela Ungaria incuviintarea 
ciani ambiţioşi, ,ridicându-se contra ve- Iacetăţenirilor, conlorm articolului de lege L, din 
chiului regat şi contra armatei şi cerând ::r~~: cădea in atribuFunile ministerului de in-

ca graniţele distruse de baionetele roma.- In vechiul regat român, conform constituţiei 
nilor să fie din nou înfiinţate, graniţe su- inpământenirea (naturalizarea) streinilor se incuviin
fieteşti de" astă-dată, puse intre fraţii de tează prin lege tn conditiuoile stabilire tn constitu
acelaş sAnge. ţie, iar lucră.rile(se fac prin ministerul de justiţie. 

In urma extinderii constituţiei vechiului regat 
A vazut' generaţia aceasta toate româu asupra ţinuturilor alipite, aceste dispoziţiuni 

monstruozitătile ce am descris şi totuşi ea ale constilUţiei vechiului regat rom§.n sunt a se 
nu are dreptul sa se infurie şi să· ceară aplica ~i la rezolvirea cererilor singuratice de in
măsuri aspre,contra spiritelor nenaţio- cetăţenire privitoare la aceste ţinuturi, întrucât 
nale şi anarhice, de oare ce marea po- aceste cereri nu-şi au baza lor în tratatul de pace, 

Deoarece insă. in vechiul regat româb cererile 
pulaţie a teritoriilor desl'obite şi imensele de împă.mA.ntenire se administrează. de că.tre minis-
clase rurale sunt iubitoare de ţară şi de terul de justiţie şi nU de ministerul de interne, 
dinastie, sunt recunoscă.toal'e armatei pen-cererile singuratice de incetă.ţenire din ţinuturile 
tru opera lor liberatoare şi sunt sufle- alîp!te, vor, tre~ui .s~ se ad~eseze fn vi~tor direct 
teşte opuse acelora cari voesc să facă mllllsterulUl de JustIţie; ca smgura autontate corn-

d· l't' ~ ·t t b'l' . la petentă. de a le rezolVI. 
III pO 1 :Ca ~n .SpOI ren al. ş~ o Slmp In ce prive~te incetăţenirile, ce Se vor face 

negustorie din Ideea de patrlOtIsm. f in baza tratatului de pace, în privinţa aceasta se 
Dar cine suut oare aceştia, am putea va face un regulament separat. 
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Expozeul ministrului 
de finante austriac. , 

(Prin fir special.) 

Vima. - D. Guetler ministrul finanţelor şi~a 
expus In N aţionalrat programul ~ău fi nanciar, care 
tinde la indreptarea urgen!ă a situaţiei flllanCÎare. 
Punctele principale ale programului au fost stabi-
1ite în il!ţelegere cu delegatul englez sunt: Se vor 
mări incasările statului şi În special desfiinţarea 
ajutorului de stat, reforma impozitelor şi urcarea 
tarifului pe căile ferate, perceperea de impozite pe 
câştiguri le realizate de comerţ şi industrie. se va 
regula tariful mărfurilor supuse monopolului, tariful 
vamal va fi urcat în special pentru obiectele de 
lux, se vor evita emisiuni de noui bilete de bancă. 
Guveruul austriac speră astfel că. se va putea con
solida situaţia financiară. 

, .......... ..."., ,-pA 4---_ 

Monumen~ul. lui. Horia, Cloşca t 
SI Crls an. i . , , . 

cAsociatia~ diu Ardeal trimite următoarele: 
. Un popor, care Ilu-şi c:nste~te eroii, şi nu.şi 

aminteşte neincetat de faptele mari din trecut, nu-i 
vrednic de el şi de ele 

Modul cel mai nimerit, în care un popor îşi 
citlste~te oamenii săi mari şi-şi aminteşte d,~ faptele 
vitejeşti ale trecutuiui, este, pe lângă cUllo:Jşterea 
temeinică a vieţii celor dintâi şi a . imprej lIfărilor 
Între care au fost să\'ârşite aCeste din urmă, imor· 
talizarea lor prin statui şi monumente. 

Până. acum românii din Ardeal nu aveau v.oie 
să. eternÎteze în chip de marmorii. ori de bran/. pe 
~arîi lor eroi. Stăpît11irea vrăşmaşă de pe vremuri 
ti oprea, Acum însă nu mai sunt aceste piedici. 
De ace'ia e datoria fie cărui bun român, să vină 
în ajutorul c Asociaţiutlii pt>ntru literatura română 
şi cultura poporului român., cu sediul central în 
Sibiu, dar cu organizatie veche şi puternică in în
treagă Transilvanie, cumpărâ.nd cât mai multe 
bilete dela loteria ei, fiindcă din veniturile acestei 
loterii vrea să. ridice un şir intreg de statui şi mo:" 
numente oamenilor şi faptelor mari diJl trecutul 
românesc. 

Astfel voieşte să Însemneze cu un monument 
demn de marii martiri, Horia, Cloşca şi Cri~an, locui 
unde au fost frânţi pe roată în 28 Februarie 1785 
pe dealul furcilor din Alba-Iulia. in faţa unei mari 
mulţimi de români aduşi cu forţa din toate satele 
ardeien-e, ca si!. vadă şi să. înţeleagă., ce soartl îi 
aşteaptă pe cei revoltaţi împotriva stăpânirii, au 
fost frânţi pe roată Întâiu Cri~all - deşi aceasta. 
se spânzurase de mai inainte în teml!it~, - şi 
Cloşca, pe urmA, ca sA.-i fie chinurile mai mari, 
Horia insu~i. 

Ungurii iau batjocorit cu vorbele ,Horia rex 
Daciae, (Horia regele Daciei) scrise pe o coroană 
de hârtie aşezată pe fruntea lui, ca şi Jidovii de 
Domnul Hristos, care tncii. purta pe lemnul crucii 
vina ce el au cugetat că o are; «Isus Nazarineanul 
Regele Judeilor •. Ca şi Mântuitorul însă ncÎnfrâatul 
bărbat, Horia a răbdat în tăcere, fără să scuată 
un geamăt s'au un suspin, durerile supraomellet,>ti 
ale sdrobirii cu roata. Se ~ice că în CÎipa din urmă 
ar fi rostit aceste cuvinte: c Mor pentru neam!, 

. Ei bine., neamul, pentru care el a pA imit şi a 
munt, trebUie ~ă facă totul pentru a putea privi 
totdeauna chipurile turnate în bronz ori cioplite,in 
marmoră, ale acestor martiri, din a căror fapte 
trebuie să înveţe toţi euraj ~i bărbăţie ueÎnvinsă. 
De aceea e o datorie naţională pentru tot românul 
să. cumpere bilete dela loteria c Asociaţiunei. din 
Sibiu, strada Şaguna 6., ori dela băncile mai de 
seamă din toate centrele, fiindcă. aceasti'l. loterie 
are între altele ~i acest scop. 

Intrunirea Con~i1iullli Ligel 
naţiunilor. 

Viena. - Consiliul Ligei naţiunilor a fost 
convocat pentru 4 zile. Şedinţele au inceput in 
prezenţa a 30 delegaţi. Preşedmtele adunărei, 
Gustav A~?r, del~g~tul Elveţiei a asigurat pe re
prezentanţu Austnel de Întreaga simpatie, Adunarea 
a ales pre~edinte pe senatorul Ruffini delegatul 
Italiei, iar ca vicepreşedinte pe Mannsdorff. repre
zentantul Austriei. 

(Priu fir special.) 

GAZETA ARADULUI 

Inbunătătirea căilor de comuni-, 
catie in Ardeal. , 

D. 1. Petrovici, ministrul lucrărilor publice a 
făcut o călătorie in zona distinsă de războiu din 
Bucovina, de u,lde a trecut în Miuamurăş, so~ind 
Duminecă la Cluj. 

Intervievat de reprezentanţii presei din Cluj, 
d. ministru Petrovici a făcut urml'oarele dcc\a
r~ţii relativ la desvoltarea legMurilor de căi ferate 
in Ardeal: 

Noi avem în proeet o linie ferată Care să 
lege Sighetul-Marmaţiei cu Baia·Mare. Aceasta ar 
fi cea roai scurtă li nie care să lege Maramurăşul 
cu restul ţărei. Cetăţ.enii de aici ne·au arătat inci 
şi dori nţa lor care ar fi în sellzu! de a se creia o 
linie care ~A lege Sighetul cu I1va, Aceasta este 
in direcţia JI.:Iilidovei şi a Bucovinei. Căll~torii spun 
că ar fi mai fulositor din punct de vedere econo
mic. In acel aş timp ar fi şi mai lesne de con~ 
struit fiind pe şes. pe când li'gă.tura cu Baia va 
necesita un lunei de 6 KOL Ministrul a dat ordin 
illginHilor săi C:lre se afl~ în Maramureş să stu
dieze şi să refere, care din aceste două proiecte 
est,e mai favorabil. 

In chestia construirei de noi căi ferate în 
Ardeal d millistruPetrovici a spus: 

Politica noastră este in senzul lnmultirei le
găturilor cu regatul, Trebue ca toate li'niile sl 
conveargi't r;pre centrul ţărei, ori în Ardeal sub 
stăţlânirea ullf.:'ară, dispoziţia liniilor' era cu cen
trul la Budapesta. Astfel în proectele noastre avem 
construirea unei li,lii Între Braşov-Nehviari şi a 
alteia între Petroşani-Bumbeşti prin defileul Jiului. 
Tot în vederea legăturilor Ardealului cu vechiul 
regal avem in construcţie o lini~ de cale ferată 
între Dorna Valra şi [Iva Mare. Aceasta va înlesni 
şi legătura dintre Tran~ilvania şi Bucovina. 

ln proect avem încă o linie: Paşc3.ili, Tg,
Neamţ; Topliţa. Aceasta va fi o linie dreaptă tu 
legătură cu centrul Basarabiei, Kişinăul. 

Asupra liniei, care va lega Aradul cu 
Oradea-Mare, linie de 37 km., ce se af,ă in con
strucţie, d. Petrovici a spus, că 3 luat toate 
măsurile, ca să fie terminată pâ.nă la sfâr~itul 
anului. 

In chestia canalizării Mureşului cu Oltul, 
deocamdată nu se va pUtea face nimic, din cauzâ 
că statul nu dispune de banii necesari. 

Relativ la căderile de apEi. d. ministru a spus 
că statul nu poate începe deocamdată asemenea 
lucrlri pe socoteala sa din caUZa lipsei de fonduri. 
Se vor începe Însa acele lucriiri de cOllcesionare. 
Am pîlnă acum vre-o 20 de cereri. Zilele acestea 
mă voi ocupa cu rezolvarea lor. Flră îndoialii. 
Însă că nu vom concesiona ori ce apă, ci vom 
ţine seamă de acele care vor fi m&1 favorabile 
pentru a fi exploatate de stat. 

•• iIIit ........ . ......... -
~. 

biroului international 
al muncii. ' 

Propunerile 

(Prin fir special) 

fTeneva. - Biroul internaţional al muncei va 
supune examInam COllferillţei internaţionale a 
muncii dela Geneva următoarele proecte şi anti
prof'cte de eonvenţiuni: 

Conferinţ3. internaţională a muncii recomandă 
ca fiecare membru al organilaţiunei internale tre
bue să sforţeze de a desvoha in',ăţă'1;ântul profe
sionul al muncitorilor agricoli ocupaţi pe teritorul 
siu de a pune pe agricultorii salariaţi tn măsura 
de a belleficia de acest Învătământ în ace~ 
le;;şi condiţiuni caşi toţi ct:ila'lţi muncitori a
gricoli. 

Se recomandă asemenea un raport periodic să 
fie trimis bir .ului internaţional al muncii, cuprin
r.ând toate informaţiile relativ la aplicarea legilor 
asupra cheltuielilor făcute ~i asupra iuiţiativei 
luate pentrn desvoltarea învă.~ml1lltului technic 
agricol. 

Conferinţa generală recomand! ca fiecare mem
bru al organizaţiei internaţionale a muncii să re
gulamen.teze. dacă n'a făcut aceasta până acum, pe 
cale leglslatlvil. sau pe altii. cale, condiţiunile de 
adăpostire a muncitorilor agricoli, care lucrează pe 
teritoriu sau ca o astfel de regulamentare să pre· 
vadă astfel de dispoziţiuni speciale, cari vor putea 
fi socotite ca neecsare ,i conform cu condiţiunile 
speciale, cari vor putea fi socotite ca necesare şi 

19 Odomvl'Îe 1921 I 
-.,!,: 

conform cu c~ndiţiunile ! ~xceptil}nale" clir:naterb ") 
sau altele iilclezu\e munCII agricole ln fIe cai:. 
ţară şi ca ele să. fie stabilire în urma cOJlsultaţiun;; 
organizaţiuniior patronilor şi muncitoriior intert>sa\i ; 
dacă astfel de organizaţiuni nu există; ca o astre: ; 
de reglementare să Se aplice muncitorilor agricol:' 
adăpostiţi prin grija patrouilor lor indi viduai sa,'" 
in grupe, fie în însuşi casa patronilor fie in ~n: 'f 

strucţiuni ind!:'pendinte. 18 
, Biroul internaţional al muncii supune confe, 

rinţei următorul alltiproect de convenţiune: fi 

Toti membrii orgattizaţiunei internaţionale, III' 
muncii ratificând prezenta convenţiune se obligli. ~ ~ 
asi~ur~ tuturor mun~itorilor ~grîcuitor~ o.cupaţi P! ~ 
tentorlu sau aceleaşI dreptun de asoclaţlUne şi d, ~ 
coaliţiune pe care le au muncitorii industriali ~i $i k 
abroge toate dispozitiunile legislative sau alte:e. 
care ar avea ca efect restrânge rea acestor drepturi I 
faţă de muncitorii agricoli. ~ 

Anteproectul de convenţiune r<'fcritor la eXlen. p 
si unea asupra salariaţilor agricoli a beneficiulul.' 
legilor ~i regul:l.mentelor relative la accidentele dl ( 
muncă este compus din urmă,torul unic articol: Toti' 
membrii organizaţiun'jj internaţionale a muncii tati:' ro; 

ficând prezenta convenţiune se obligă a extincle ~ 
asupra tuturor salariaţilor agricoli ocnpaţi pe teri.: 
torul lor aplicarea legilor şi regulamentelor avâo:, 
ca scup ajutorareavictimelor În caz de accidell;; ~ 
survenite din cauza sau în timpul muncii. 

Proeetul de recomandaţiune referitor la exten. 
şiunea asupra. salariaţilor ag. icoH la beneficiul leg: ' 
lor de asistenţ~ socială. are următorul text; Con 
ferinţa generală recomandă ca fiecare membru ~ 
or~a!~izaţiuni~ in:ern"ţi~n~le să.. extindă asupra s.; 
lanaţllor agncoh benefICIUl legilor şi reguiament~, 
lor, instituind sisteme de asistentil socială în CO"" 1 

diţiuni echivalente celor făcute' pentru munci Ion' 
din industrie ~i comerţ. 

Cancelarul Schober despre con, 
ferinta dela Venetia. , , 

(Prin fir special) 

Viena. - Cancelarul Schober a relatat a 
în comisiunea pentru afacerile streine cum au d 
curs trativele din Veneţia. El a ţinut să preciw 
că dela începutul tratativelor a atras atenţia de! 
gaţilor din Veneţia că-Î prematur . dl se diseu 
cererile nngurilor, care visează concesiuni 'din pal 
tea Austriei inainte ca Ungaria sli. fi executat lr 
tatul de pace ~i să fi eliberat rn consecinţă BUl 
genlandul de bande. 

Delegaţii unguri au spus atu noi conferinţ 
măsurile pe care le vor lua pentru a evacua, na. 
In 3 săptămâni Ungaria apuseană de bande. Min 
ste~ul dt' externe Torett~, care a funcţionat 
arbitru a accentuat atuncI cu toată autoritatea r 
lului pe care îl avea şi bazat pe înţelegere d 
plină. cu Franţa şi Anglia în aceasta chestiuij 
necesitatea unui compromis în sensul celor pc 
puse de dânsul, dârld a se înţelege legălura cal 
se face Între resolvarea conflictului austro-un' 
şi chestiunea financiară care ali nge Austria; 
de aproape. 

Dela Ton~ta a adăugat că refuzul acestei i. 
tervenţii ar fi de natură. ::;ă. ofenseze Alltanta. N 
lllai sub influenţa acestora cancelarul Schober 
convenit să intre în discuţia concesiilor arlti 
bine înţeles că. O face numai în limitele competi 
ţei pe care i-o atribue constituţia. In cursul 1~ 
tativelor a demonstrat insă. că prvblema cedăi 
oraşului Oeuenburg şi al împrejurimilor nu pl) 
fi deschisă,. decât numai sub form~ u!1ui plebi, 
al populaţiei de acolo. Până atunCI trupele int 
aliate vor continua să rămâe t[1 Ungaria. apuseJj 
Ungaria s'a obligat să iulature dificultăţile 
tranzit ce s~ar ivi în cazul când rezultatul plebi 

cit ului s'ar declara îu favoarea Ungariei iar de 
să plătească. Austriei toate despăgubiri le peu' 
Întârzierea prcdărei acelei prc/villCii. Conferinţa ~ 
Veneţia va decide ulterior asupra acestei cE 
stiuni. 

Formau-ca biroului pentru plâllged 
millol°ităţilor. 

Vien~. - ~iga naţiunilor a primit pr~pune~ 
delegatulUl austnac, Dumba, modificată cu acd 
a delegatului italian FachiHcti, pentru formill 
biroului de primirea plângerilor minorităţilor. 

(Prin fir speciaL) 
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~~~ INFORlll·ATIUNI. 
saţr]: _ Din statisticile rJ.mericane asupra exportu-
st ,. . S I U· x , . ;.: cerealelor dlll tate e mte reese Ca. S au ex-
ICO·· ~ • t . x' A ă 1 . O t : ~r:a! Dumal In pnma. Sttpla.man . a unei C o~-
,sa, ~e 170 mii chintale porumb pentru Germania 
con· ~ de 103 mii pentru Anglia. 

mf, - In legătură CU dispoziţiunile ci: reor~ani: 
e ea administraţiilor financiare, admInistraţia fl

lle ,~ciara din Arad fu.[~cţionează c~. înce.pere de 
,ă, ~ ~i urmiitoarele secţII: Secţia admllllstra1Jvă (co-
o ~ pondenţă, evidenţa personalului, pensiile, regis-
li d: tura, archiva, expediţia) al cărei ~ef este d. 
~i t~ 'eorghe Glava; secţia spi.rtuoaselor ~i . fOlldu~ 
llte:e julullaJ, şef: lul,iu Caba! Se.cţlUnea tl~brulul, tax:1 
pl . inregistrare ŞI SUcceSlunel, ~ef: VasIle Petrovat 

ur. tiuaea constatării (to:Jle impozitele noui inclusiv 
Kten •• ~ pe lu~ şi cifra. afaceril~r, taxele. ~il!tare) şd: 
:iuk:~ail Roşwuu Covng; secţiunea caSlenel, şef: Ion 
e dt cariu. 
TDr. Viza blocurilor şi listelor pe~tru taxele pe lux 
rati.cifra afacerilor se face în etajul prim, uşa 8, 
tinGt ~rea din bulev. Regina Maria. 
teri.: - Azi, Miercuri urmează a se prezenta la 
vân:~u! populaţiei, iocuitorii din: 
ielltt Circumscripţia 1: Str. Bratianu. 

Circumscripţia II: Str. Alexandru Gavra. 
xten. Circumscriptia III: Str. Sava Raicu. 
leg; _ Azi Miercuri incepe seria reprezentaţiilor, 
CO~ tari va ~vea rol Vilhehn Kertesz. Azi Se va 

'u ~ muta Tosca, în care Vilhelm Kertesz va juca 
, s. ! lui Cavaradossi, dna M, Varady rolul titular, 
lent~ rOlul lui Scarpia, îl va juca d. Desideriu Rona 

co"" Mâine, Joi în , Bohemii( va apare pe scenA 
:ilori tim Kertesz cu Silvia Tirom, aVâtld roluri 

cipale Incă dna M. Horvath, Rona, Szabo ~j 
_~sz!ay. , 

. Poor Li!i ~j d. Eugen Ianovicl vor sosi azi 
:on, a la Arad. Poor Lili va juca Vineri in >Lebedac 

rolul titular, iar Sâmbătă va apare pe scenă. 
tună cu dr. Eugen lanovici in ) Malldarinul •. 
·tul curat al acestei reprezentaţii se va adoagi 
IIdnrile (le pensiuni a Societăţii ~ctorilor 

t ~ hiari din Banat şi Ardeal • 
. u d! Duminecă, Poor Lili va juca in • Fabricantul 
eize! ler.. Bilete se pot reţine la casieria teatrului 
deiqineaţa la orele 9-12 ~i după masă dela 3-5. 

iseu; . Compania teatrală evreo-germană condusli. de 
n pa[~mH-Rabinovitz a jucat ieri In teatrul de vară 
Lt It ~ilnd un ~ucces extraordinar. 

Bu: Azi seara aceasta companie va preda opereta 
kale Soldat. una din tre cele mai bune lucrări 

erinţ iiui GoldfadelJ. 
,nil" _ La cOllgresul partidului socialist, ţinut în 

111tfi: ~o, la votarea moţiunilor propuse, maxima!i~tii 
nat li nuanta lui Sevrati au obţillut 47.628 voturii , , .. 
~a r\ !entraţii 19.917, unitarii 8U80, extremIsti, 
e rl . 

GAZETA AR.;.nULTJI 

Ieri a sosit la inspectorul general de fi~ 
nante din Cluj, d. Manoilă în chestia de evaluare 
~i lichidare a bunurilor luate în primire dela im
periul austro-utlgar. D. inspector Manoilă după 
eum se ştie este delegat al ministerului de finanţe 
În comisia de evaluare şi lichidare a bunurilor 
fostului imperiu all~tro-ungar, 

x Două concerte de elil/i vor avea loc În zi
lele apropiat~în Arad, În Palatul Cultural. Marţi, 
J 8 Octomvrie, va concerta, reputata arti&tii. Ia piallo 
Luise Gineiner din Berlin, iar Mercuri în 19 cân
lAreţul de cameră Francisc Steiner, din Viena. 
Bilete pentru aceste concerte se pot reţine la 
firma Bloch. 

TELEGRAllIE. 
(Prin fir special.) 

Pl'ohlenHl Chuntnllgulul. 
Nauen. - Ziarele din New-York SPUIl dl 

.. 

3 

Trntathele nnglo-irhmdeze. 
Dublin. - Reprezentanţii englezi şi Îrlandezi 

au căzut de acord ca să fie constituie o comisiune 
compusă din membri irlandezi şi englezi, care să 
viziteze inchisorile unde sunt internaţi. 

]Iunca obligatol'le pentru ţărani 
in Rusia. 

Varşovia. - Din Riga se telegrafiazl că co
mitetul executiv din gubernia Petrograd a ordonat 
lucrul obligator pentru tărani, în o sută zile pe an 
tn interesul statului. 

Efectele' declaratiilor minlstruJui de 
t'innnte aush·iuc. 

Viena. - Declaraţiile noului ministru al finan
ţelor a avut mare ră~>unet la bursă.. Leul care se 
vândea cu 25 coroane s'a vâlldut azi cu 19. 

Curent monarhist in parlamentul 
vienez. 

Japonia a realizat o apropiere înspre guvernul ame- Viena. - In parlamentul din Viena au avut 
rican spre a media problema Chantungului. Hughes loc Scetle furtunoase din cau~a curentului monarhist 
pare că preferă aranjamenlul acordului chino-ja- care ~i sta făcut In parlament. Deputatul social-
ponez la ConferinţA. democrat Scheindmal a protestat vehement contra 

numirii ca funcţionar al statului al lui Rakovnitz 
Declaraţiile dlul Keynes, secretarul partidului creştin-social ~i care a fost 

N(~uen. - Keynes a declarat la conferioţa, acuzat de Inaită tradare ~i pentru conspiraţiuoi 
din Londra a asociaţiei pentru restaurarea econo- '1 carliste. 
mică şi pacea mondială că. aliaţii au impus Ger- 1'1 ... t i 
maniei de trei ori costul stricăciuuilor produse în Ofensiva trupe or roşI lmpo r va 
Franţa şi Beigia, adao~â.nd că două treimi din to- : republiceI orientului extrem. 
taiul sumei de reparaţiuni au fost impuse Germa. I VarfOvi(t. - Din Moscova se telegrafia;~lI. că. 
uiei contrar obligaţiunilor luate de aliaţi la in- 1 trupele ro~ii au Început ofensiva contra arîiate10r 
cheerea armistiţiu1 ui. I republicii orientului extrem. Trupele roşii au blocat 
Conferinţa 2Lmha.sudorilor a adoptat i localitatea Nicols. Armatele lui Marcutov sunt în 

recomandările Societătii llnţlunilor. 1 retragere. . 
Londt·a. - Conferinţa ambasadorilor a adoptat Masacrarea femeilor ŞI copiilor grecI. 

recomandările Socielă.ţii naţiunilor privitor la fron· .Atena. _ Din Constantinopol Se anuntă cii. 

I tiera Sileziei superioare. după o telegramă din Samsun, tn ziua de 24 Oc-
'-Collsi liul gtmeral al Societăţii N:lţlu- tomvrie au fost aduse la con acul deia Samsun 62 

IlHor IWlltru aJutorarea Austriei. I caruţe pline cu femei şi copii greci sugrumaţi. 
Turcii care transportau victimele au depus cadav· 

Viena. - Profesorul Radlich a declarat în I rele tn curtea conacului prelinzllnd . că SU[)t masa
comisiuoea Ligei Natiunilor cu chestiunea credite· i eraţi de greci. 
lor cerute de Austria că. e una din cele mai insem- \ 
nate indatoriri, care incumbi Lig;ei natiunilor, El POlmlatia din Oedenburg. 
a relevat faptul că Austria a indeplinit îu cursul Viena. -- Ziarele din Viena publică statistica 
lunei toate condiţiile care i-au fost impuse de Ligă maghiară din 1910 despre numArul locuitorului 
pentru ca să i se poată acorda creditele cerute. oraşului Oedellburg ~i a celor 5 sate asupra cărora 
COllsiliul general al Societăţii naţiunilor şi-a ex-' urmează. să. decidă. plebiscitul. După chiar statistica 
primat toată simpatia pentru Austria şi dorinţa ca maghiară., majoritatea o au germanii, care sunt tn 
să se âjutlgA la O cAt mai grabnică. realiz~,re a numă.r de 36 mii faţl de' ungu~ i, care sunt 23 
ajutorului ~e i s'a promis. Delegatul francez a fă.- mII •. 
cut propuneri ~i mai tavorabile pentru Austria: cari ____________________ _ 
au fost aprobate în unanimitate. Rad. responsabil: Laurenţiu Luca. 

Tratatele Cehoslovaciei ca Polonia. 
stiun_ In urma propunerii legaţiunfi bulgare din Ba-rdeaux. - Un tratat com~rcial va fi În-

P(~~, mai mulţi ofiţeri vrangheli~t,i au plecat t:1 cheiat între Cehoslovacia şi Polonia. Maxa, mitli- I Demomd. (Soţia lui Claude) mare atracţie in 

CINEMATOGRAFE. 
a C!]aria spre a se pune la dispoziţia guvernului stru cehosJovac la Varsovia a declarat în cursul I 4 acte în -Apollo. in 19, ·ZO, 21 Octomvrie. 
-ung' r u!lui interview cA afara de tratatul comercial care Inginerul Claude îşi consacră toată. activitatea sa 
ia at . Se va incheia Între Cehoslovacia fii Polonia, t u a contribui din toate puterile sale la tefa - Direcţiunea "generală a c, f. r. a dispus să ·f pen r -
tel i. sfiinţeze illspecţiunile de mişcare ~i tracţiune vor încheia ~j un "atat politic avantajos pentru cerea Franţei umilite în războiul din 1871. Toată 
, N lară: iar serviciile acestora să se contopească. ambele ţări. activitatea e stânj<'niiă de şoţia sa Cezarina o f~· 
b~'er' ~.l!e ale direcţiunilor re.gi.onale resp.ective... T t ld tII . n mee coruptă, care e gata să vânză unui spion 

Il î C d ţ Irallspnr ~ll'ea so a Il v UmerlCtl toate plallurile bărbatului ei. Spionul e ucis de 
uiti' ce vor, m~ntll.le~ Ilsă mat epart~ Inspec lUni e ne('uno~cut Itl ,r a~hillgton. A d C· â d I I 

et/'erniuţ,. Clll~IIlău, Arad, Uradla-Mare, Con- soţul său, can ezanna vrea să v n ă p anud e 
IU
l

) 1: p şi provizoriu cea din Galaţi. Bordeot~x. - Ziarul ,Timese comunică SGsi- cu ajutorul unui ai, spion. Sdpată fi de aceasta 
A • ci . • v ' , rea fa Phimauth a cruciRătorului ,Olimpic c trimis influenţează pe asistentul lui Claude să-i predea 

Ce dă ceas ta In ve erea nauel organtzan, prtn J 1" 

d f' d· ţ"l . 1 d' în Franţa de a aduce în Statele Unite rămăşiţele planurile) intr'un moment slab i le predă, CI aude 
PI)' se,vor . ~s iJnţ~ (rec lUni e ~~glOna e, In ,A t ., Id l' t' it'Să apare la timp Ai prin o împuQcătură ucide pe 

lebi;.U!I,. Chl~Inău ŞI A.rad se va infllnţa o dlrec. pama-n eşti ale so atu UI neculloscu american spre • ", ., 'i' 

l G 1 a fi depuse la Washington. Cezarina, iar lui An(onlu 37.istemul ÎI zice: Să ve-
• in;e reglOna ă la a aţI. delll de lucru. 
' sea: n centrele, unde direcţiunile regionale se des- Phdi\ rel)araţiuniIor. • 
u.'I!'e fAză, se va îllfiinţa câte o inspecţiune de ex-

~! Nau8l~. - Comisiunea de garanţii a comu- Romanul unei femei, dramă. socia'l in 6 acte 
pleb: re, nicat guvernului gt~rmaf1 cA plata reparaţiunilor în' Uraniac în 19, 2u Oc:omvrie. h.toria tragici a 
de II'- In 16 Octomvrie a înceta.t contractul co- expirată la 15 Noemvrie e indeplin acoperită. uuei fete orlane. Ajunsă la o contesă. ca o damă. 
petic locheiat Între muncitorii dela fabricile din Viitoarea plată urmează la 15 Ianuarie 1922, adecă de conversaţie, o înBală. fiul contesei, la ce contesa 
nţai~ale ~i direcţiunile <tcestora, Neputâ.ndu-se 300 milioane mlirci în ,aur şi aceasta sumă. a fost o alungă. Acum aju~ge p~~ m'ântl unui aventurier, 
i ct ~ până acum încă tratative in chestia noului aproape achitată. prin prestaţiuni in natură. care vrea să o folosească, ca să atragă pe carto-

~ct colectiv, muncitorii dela fabrici au încetat (forii fal~i la casa lui Convenind cu timpul ca damă. 
-'" pe timp de o oră ~i jumătate. MUflcitorii au Cabinetul Wirth nu se Vll retrage. de lume mare (dcmimondă) cu fiul contesei află că. 

'\. adecă intr'un memorand Înaintat dir~cţiunilor N(j,uen. _ Cancelarul statului, ,"Virth a ho- acesta e trimis îu misie diplomatică. Aventurierul 
gefl iior, sporirea salariilor cu 30 la su tă ~i alte tărât în urma unei decizii unanime a cabinetului o sileşte si puuă mâna pe secretele dip)omatice 

\ji de importauţă. mai micii.. că nu e vorba de o retragere a acestuia pentru cu ori ce preţ. Orfana insă. con venind din nou cu 
pun~, ~ Dr. C01'nelia Moga s'a mutat in strada că în aceste timpuri grele, guvernul să nu fie im. , tinerut conte îi !'pune că vor să-I ucigă., la ce un. 
Il aC. ~ nrnl 5 (fosta str. Szent Liszlo). pedecat in acţiunile sale. plumb ti trecu prin inimă şi moare. Jrma:t~ ____________________________________ ~ __ ~ ____ ~ ________________________________ ~ __________ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ ____ ~~~ ____ _ 

:·c·\'al.,ft'FENEAUA ,.CORN U L VA" NA-TORULUI" .. DupăteatrumâncitrlcaldeşirecI.Orchest.ră.detiganJ. 
" 1'1;1 J umăt'lte litru de vin bun lei 9 iu sticle. 299 

. , 
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GONDA ,i COMP. 
AR \ n. Strada "orb, Palatul ~enman 

306 

Recomandă în atenţi unea ono pub;ic ma
At,. gaz-inul său bogar, cu: aţă, bumbac, ga
.""., lan t~rie, .~ă.punnri ~e toaletă, a.r~!cole îm

pletlte ŞI ţesute, hartle, utemulll şcolare. --- ---
Dacă ai mfmeul'ime sau bubiţe pe piela cumpără alifia 

GAZETA l' RATHJLUI 

In atentiunea a50 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor şi dormitor se pot 
cnmpllra ieftin in depozitUl de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 

19 Octomvl'ie H12\ , 

conceRiunea de stabiliment pentru a, ,~ 

schide o fabrică de ghiaţa şi o rrtcit0'" 
de bere la suszisă adresă. 

Pentru pertractal'8 la faţa lOCUlui e, ' 

form legei din anul 1884 art. XVII. ~.' '[ 
\ 27 punem termen la data de 23 Oct,: 
, vrie a. c. ora 11 a. m. la care învităm > 

cei tnteresaţi cu aeeia, ca plănuI pret, 
şi descrierea explotftrei se poate pl'h! ' 

- _. t"'F'?L sE=z Alltistia Coolunala Circ. I. a oraşului.{. " 

L .. S· t· f pilna la 23 OctomvI'Îe 1 ~21 ora fi, 

~d?,~.~?!~:~~~,~:,!!::;~~!! eVal ŞI zlge 1 totde~~~u~~:le~:el:I~~~~oa~~e~e pot ioa 
borcan mic 8 lei, un borc>ln mare 12 lei, bOl'can pentrLl .. ~ C b ., bIt tII 
o tamilie 20 lei, Prav .Scaboform' la alifie 4 lei. De vân- ~.; 'q.\".h in scrIS s au veI' a o aco o sau a ~ i 

zlIre in toate farmaciile. Depozit Tlrîll"ipal ~i pentru \JID ,.\ "1 r.. -q 4 tractarea la faţa locului câci In caz C~ 
revÎlnzi'iIOI'l. la far- Eme ·c Ka"ln (fost) Arad ~. ~" .. '> tJk t . t .. f 1 d 1 . ' ' 
macil\ • Ingerul> alui rl , (Ring) , Dlal 'aŞ. ~~#- .". şi Co. se va nam a lllCl un e e o Jserva:; 
~Ul dela Cal:":=~~:::~ I Vls-a-vis de 1. n t r ~ r ~ a 1 a Te a t r n daCă. nu s~ va c~d.a din p~nct d~ ,~e:1 . 

Recumandă magazlDul bllle ŞI abnndant sortat ou p~lbhc de ll1ped~Cal e, COnrOl m. paragla! 
! h t b- b-t t" ti . t" al C .. dm lege COllcesmnea de stabllunent ~e , 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

lIUjloeesc vânzări ,i cu.mpărări 
:DE Ul'SE:~ 

o. 

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

9 e e ar u eş 1, emeteş I de opn elibera. 
)·reţuri ieftine. Despre aceasta avizam partidele, j . 

......., ~. & - consultul ol'ttşitne::;c, comandantul pomp: 
• a _ ... _ • 

~ Au. sosit cele mai noi şi moderne , 

! paltoanedetoamnă,daiarnă, ~ 
~ haine bărbăteşti şi pentru copii ~ 
~ Clasă Sell31"ată de măsurat , 

• SZANTO si COMlOS ARAD, • 4 Piaţacl.v'ram Iancu No. ~~. ~ 
~ Edificiul 'l'eatrului. , . _FF' __ . 

Antistia comunată a circ. 1. 

No. 22671-921. 

Hotărâre.' 

Alexandru Reusz locuitori 1n Arad 
Bulevardul Regele Ferdinund Xo, 5. cel'e 

lor, Emeric Zâdor dil'ectol'ul uzine:. 
maşinari Ol'aşaneşti, ndmini15tmţia "O,, 
Aradului 1< şi "Aradi Hirlap" şi vecini 
teresaţi cu acea că hotăritl'ea de mai 
sa fie publicata de spesele partidului, 

Arad, la 13 Octomvrie 1921. 
(8S) Pocioial1u [' 

l::!eful circ.! , , 

....................... 
Cărbuni de piatră. de incă,lzit prima co 
Cărbllue cernut. de lemn pentru 
Lemne mărunte de foc, uscate trallS~ 
la domiciliu cu preţ ieftin de Vâ.Ul~ c 

CAROL KNEFFEL şi FI 
BlIlev. Regele Ferdinalld l N ' 

(fost piaţa Boros Benl) 

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