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e Regionalism. Românismului În contra dorinţelor obşteşti, 
este bariera pe car~ cei răi, cei duşmă
noşi şi cei nesinceri şi nepătrunşi în 

atuncea în sufletul său,' regionalistul prin 
vocaţie, sau meserie, va putea sA se con
vingă cAt este de strein de ţara, cât este 
de puţin roml\n şi cu câte lanţuri nesfâr
şite îl ţine, sufleteşte vorbind, robia lui 
de altă dată, 

• Cu prilejul deschider-ii şcoalei. poli- deajuns de fiorul dragostei de ţară1 În-
teehnice din Timişoara, d. ministl'U Petl'o- cearcă să o ridice intre romAnii. teri

,raC viei a ţinut o cuvântat'e de o deosebită' toriilol' Jibel'ate şi între cei din vechiul 
importanţa culturală sociala şi naţionala regat. 

:r) In care larga prevedere a omului politic In aceste condiţiuni A'egionalismul 
't şi adânca Inţelegere a nevoilor naţionale este nu numai un act nejustificat şi ne
,ur au ştiut să se imbine in mod armonios cu raţional, combatut de împrejul'ărţ şi duş-

expunerea savantă şi de' pătrunzătoare man al aspiraţiuniloJ' naţionale ci, mai 
• stra.lucire de 'Observaţie şi analiză,' tt pro- mult de cât atâta, este un atentat in lm fesol'ului universitar. " contra statul uit ° crimă la adresa Româ-

Cuvin{ele dlui ministru Petrovici au 
produs impresie adâncă pentru că ele 
erau expunel'ea unui adevăr trist şi pen .. 
tru că ele plecau din mintea. unui om 
care Înţelegând pericolul' l-a arătat. " fie 
chiar şi într'o forma necruţătoare ochilor 
n.aţillnei româneşti. 

Cuva.ntal'ea dlui ministru Petl'ovici a nismului, şi astfel dupa cum a spus d. 
alon:: fost ascultata cu o atenţie unde elemen- ministru Petrovici, un blestem aruncat de - ..-.... ."p.. v" .... .- • v-

a It tul emoţional era perfect vizibil, de către regionalişti asupra sutelor de mii de oa- Dela conferinta internatională 
~J întreaga asistenţă venită' să participe la nie~i, de soldaţi viteji şi devotaţi patriei, " 

2S; săvârşirea marelui act qultur'al, al d~8chi- carI ,au ~ăzut pe toate câmpurIle ~e I a muncii .. 
inla! derii şcoalei politechnice, In inima însăşi bătăl~e. ŞI. au, umplut t~anşeele dm {Pr3.f"tr-epeoktl) ~ 

_Banatului. ,~ mttn~ ŞI dm ·va.J, ~eu 'trupttrIle lor sfa.r- f .,'. 
ticate de obuze Ai de gloanţe murind l' Geneva. - A treia conferinţă InternaţIOnală 

, Intreaga sa. cuvântare," i~teresantă şi I entl'U măreaţa idee de a scapa' Ardealul I a.,:,undi a reluat discuţia relati~ I.a obiec.tiuni~e 
plma de înţelepCIUne d, mInIstru Petl'o- P ..• ,: t ndlcate de guvernul francez, privItor la Situaţia 
.. ţ" t ă ci ă' A " t r Basarabia ŞI BUCOVIna de sclavla multi munci~orilor agricoli. Chestiunea lipsei de lucru SI 

ma a l~U S 0. re uc ŞI.S, O. C,IlS .a}- f seculară şi de a readuce ]a ,libertate şi 1 aceea a produCţiei ce trebtleş~e c('fută dela fem~i 
, zeze Intr ~ chestIUne es~nţla.Iă ŞI intI ~ I lumină pe fraţii robiţi atâta timp., : şi copii, au format obiectul unor !Ilngi desbâteri • 
. a, preocupaţle de deosebIta Importanţă ŞI ., . l Zagrolob delegat bulgar deciaJă că aceste două. 
Bem' anume la nevoia desvoltiil'ii cât mai largi, ~ A~eIa ca~'l, cu to~tă. desapl'ob~rea l chestiuni sunt judecate ~i înt,ocmite destul de s~-

mai iI\!eligente şi mai raţionale a senti- mtrege~ suflan l'O~.ân.e~ti,. încearcă aZ.l să l rios şi că. ele trebuesc primIte sub forma in care 
mentului naţional. I se opUle desvoltă,rn 1I1lIştIte a statu]UI 1"0- ! au fost propuse, 

. I m'lin, facând regionalism culpabil; aceia 1 Delegatul Norvegiei se pronunţA în aceIaş 
MAG Pen~r~ a se pu!ea aJun~e la. desvol- cari se încăpăţânează să nu profite de 1 sens şi susţit1e nevoia cooperării internaţionale, 
DE r tare~ ~rIClt~ a sentIllI.entulm n~ţion~l, a '1 lumina i do libertatea ce le-au fost use i Rapuc~nsky, delegat poloD~ su,"tine teza contrarie ~e 

sentlmentulm dragosteI de patrIe ŞI' de 1 d' .ş 'ţ' ~ â . f ţ 1 ·t· : declara. că munca este deosablta. tntoate ţănle dm 
moşie, d. ministru Petrovici a socotit ne- a. lSpOZl le, ral~l n prIn OI' ,a um'urI, 01' ş~ ! lume şi că prin urmare nu lrebue,te supusi unei 

ces 1\, t d' ă t . ă t a Ulai departe rob], aşa cum erau ŞI mal 1 reglementări internaţionale. Au mai vorbit delegaţii ar Sa nve eleZe, s a ace ŞI s a rag 1 . t . d f'l l'\ It··· . tI. T' • S . , ate ţ' .' . 1" nam e, saraCI e aCa;ra cu uru, a lD e- ! dw Kdy dm uedla şt delegatul, guvernamental 
:X, n lan,ea, asupla unUl mare. per1Co ce ligenţei şi a nobleţei de sentiment naţio- 1 olandez. Rufenacht dele~at guvernamental elveţian 

de se ~amf~sta de, ,c~tre R:nu~lte persoa~e, nal pentru că un regiona.Iist poate .sa fie 1 şÎ cu Gautier ~eprezeJltantut francez cer, d~ comu~ 
1ut1' anumIte părţi dm terItol'llle desroblte tu' tA! d' t fi î I acord, să se discute reglementarea durateI muncI] 

1 for,' i anume asupra primeJ'diei reg' ionalismu- rc.' d ar s~. u un~ur, ar nu poae n I cum ~i retragerea celorlalte chestiuni dela ordinea 
. vecI e veCI roman . . D K" I b b l LS~I, i lUI ce cauta să scoată capul şi să incerce . • . . " zll,el. -na, Je ~ erg, v?r e~te In num~ e guver~lU-

33~ Îl 'dă ădă' , t . î . t t Regionalismul este O racilă o mo- lUI norvegian '1 este salutata de pfe~edmte ca prima 
" prIn r cml ocmal n lllŞ e mOl~en B • ... .', ~, femeie ce ia parte la conferinţă. Schurch în nu-

ER aud ţam românească are nevoe, mal mult lună, o perV"ertIre degradatoare ŞI 1 UŞI- 1 mele lucrătorilor elvetieni refuză să se asocieze la 
II in ori ce alte tmprejurări, de linişte, noasa a sufl~tu]ui, iar nici. de cum o pă- declaraţiile lui Ruf~nacht. 'Elveţia, a spus el t a 
e ordine, de armonie şi de adâncă dra'::' r~re, o conv~ngere sa~ o. c:oncepţiune 80- profitat în t?tdeauna

A 
de legjs~aţia sa socia!ă şi ea 

oste frăţeascA, 1ntre toţi fiii naţiunii, in- ClaIă, scuzabIlă la un mdlvld sau la o co- ~u va să.răCI aşlepta,~d o leglslaţle a~rtcolă.. C;m-
ifer t d.} 1 d x lectivitate Jel, guvernamental sarb cerc discuţia urgenta a 

en e ocu un e se gu.sesc.' chestiunii ,o'majuluij cere deasemenea 'să se res-
Regionalismul este în esenţă şi într'o Acesta este adevărul şi nu 'am dori pingă. discuţine relativ la,; chestia protecţiunii fe

ucinta definiţie, dorinţa, mai mult sau nici odată să se vada care este adevă- meilor şi copiilor. Gn jn~ident a fost ridicat de un 
ai puţin' marturisită de a se menţine rata stare de suflet a regionaliştilor, prin orator .care a spu~ c~ a tost crescut. In respectul 

ront· • . ' fI t t" .. tIi ă 1\,+/\ +i "t Franţe!, dar totUŞI. aZI se vede uevolt să regrete 

E ~ . lele eCOll?D1lCe, . su e e.ş 1 ŞI m e ec- nc pn~a.nare; vocay.e sau meserIe, a uncea atitudinea reacţionară a guvernului francez, cont-
n tuale ce ar fi trebUIt să fie complecta- când· intr'o ma.re cauză naţională, românii rară intereselor umanităţii. Votându-se, prin vot 

·lente spulberate de razboi ca şi de ma- fulevăraţi, romanii de totdeuna, ar fi cha- nominal, 90 de voturi, sunt contra propunerii fran
'le sacrificii făcute pentru desrobirea teri- maţi sa se duca din nou, cine' ştie In ce cez~ i~r 17 pentru ac~as[ă ,.propuner:, Viitoare.a 

1rore loriilor subjugate. împrejurare, sa faca încă odată din cre- ~edlllţa a avut loc" eri, LUni,. De.legaţla lucră!on-
;lII ,. • d"' d' . lor a cerut, după ţmerea şedmţel, sa se pretmdă 
rit' ReglOnahsmul este nemulţumIrea cA- dinţ,a, m entusUl.smul şi in mbirea, lor reg[emautarea . orelor de muncă. îu agricultură şi 

lorva. In contra ţarii întregi; este atenta- de ţara o nouă baza şi un nou sprijin na- înscrierea chesliunilor reglementate cu prilejul vii-
'lui unora la libertatea, la mândria şi la ţiunei româneşti. " toarei conferinţk, 
lericirea na,ţiunii, este obs.tacolul pe care Din sentimentul de ruşine şi din ra-l 
Incearca să-l ridice câţiva fii ingraţi ai eaala îneguratA pe eare )e va constat~ 1 > 
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Presa din America despre 
România. 

Reforma agrară. - lini~t8 În Balcani. - SI)irit 
~ sănătos românesc, ~ 

, ,Newyotk Tribune, scrie de<apre teform1 a· 
grad!.: ) După ce !;1i-a realizat unirea visată de 
veacuri, RomAnia procedeazi\. la problemele de re· 
construcţie ,i oonsolidate, dintre cari cpa mai im· 
portantă e Impărţirea - pămflntuluL Româ.nii. recu
nosc Intr'un spirit curat de adevllrati. democraţie 
că te~llelia cea mai sigură penlTu progresul şi 
prosperitatea României este o populatie agricoll1 ,i 
industriali! mulţumită. Realizarea acestei reforme 
insE"mnea7l1 o revolut,ie paşnică in viaţa naţiunii 
române, Nu de mult circulau tn presa americanA 
afirmaţiuni ci guvernul român ar confişc,l păruân
tul aparţinătur bisericilor protest au te ullgureşti din 
Transilvania. Criticii au uitat Însă să spunA că la 
fel au fost Honfişcate- ~i propri.~tăţile bispricilO'[ 
române~tj, ortodoxe ~i gr. catolice, Guvernul Ro
mâniei Mari, admitâud principiul proprietăţii ţără
neşti, a ridicat un zid puternic în calea bolşevis
mului care ameninţă apusul. c 

• 
Inginerul, american Charies E. Spratt, repre

zentantul firmei Jdll1eS S ewart) Întors de curând 
din Europa orien tală, a făc ut ziarehJr tntre ,!ltele 
următoarele de,'claraţii: ,Bdcanul e cum a fost 
întotdeauna cheia pă.cii europ~ne' şi atâ\a vreme 
cât desvoitarea şi progresul lui 'iur fi îngreunate 
prin tot felul de propagandă rualiţioasă şi svonuri e 
tendenţioase, situaţia economică a Europei ~i \ 
prin urmare a lumii întregi va· suferi de ma
rasm. 

Adevărul este că Balcanul e azi absolut 
,- paşnic, de şi există şi azi ca înainte de război 

unele rivalităţi ne"ăIIătoase, Romtlllia are d'luă di· 
vizii pe frolHul rusesc dela Nistru, dar mai bine 
de UD an a trecut fără orice ciocniri., Pe ţărmurul 
românesc al 'Nistrului recolta este miii buna decât 
anii trecuţi şi dacă bolşevicii s'ar fi gâudit la o 
invazie, cum anunţau liarele rău informate. ei ar 
fi făcut-o inlr'o vremrl când bucatele JIU ('rau Încă 
seceratc. Dia at'este şi alte. consideraţii culese 
la faţa locului sunt convins că. România în viitorul 
apropiat nu este ameninţată de nici o invazie bol
şevistă" • 

, 
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! 
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Stintirea nouilor clopote dela , 
Catedrală. 

Duminecă a avut loc în piaţa Catedralei, 
cu mare ceremonie religioasA ,i asistând repre
zentanţii autoritlţilor ci\'ile ,i militare, elevii 
institutelor de tn vl1ţământ şi un numiir mare de 
credincioşi, sfinţirea nouilor clQPote, ce vor tnlo
cui cele patru clopote rechiziţior4ţtte· de armata 
austro-ung-ari\ din 5 câte avea tn turnurile ei Cale
drala Aradului, 

Dimineaţa la orele 9 s'a oficiat serviciul 
divin In capela' dela internatul de fetiţe, iar după 
acesta a urmat o impozantăproces:une la piaţa 
Catedralei pentru sfinţirea clopotelor, 

Actul sfi nt.i rei a fost ofieiat de Prea S. Sa 
d. episcop l. P~~pp, ajutat de părintele protopop 
V ăţian. preoţii CI ăciull ~i Popovici. 

Dt:pă terminarea actului sfinţirei celor 4 noui 
clopote, ,Prea S, Sa d, episcop a rostit o cuvan
tare religioasă. Prea S, Sa exprimând bucuria de 
a putea da bisericei iarăş podoabele sale de mai 
nainte şi face istoricul clopotelor In biserici. 

Formâ:ldu-se iarăş tn convoi de procesiune, 
asistenţa urmează pe Prea S, Sa şi preoţii' Îm· 
brăcaţi In ornate la capelA. 

A urmat apoi ridicarea clopotelor in cele 
două turnuri ale C'1trdra!ei, asislând şi la aceasta 
UII număr mare de public. 

Unul dintre clopotele rechizitionate de ar
mata &USlrO-ullhară dc o greutate.de 2200 chiio~ 
grame; a fost dăruit În 1903 Catedralei d~ p, S, 
Sa d. episcop 1 Papp, în amintirea alegerei sale 
ca episcop al eparhiei Aradului. 

Nouile clopote au fost 1urnate de cal>a Honig, 
in schimbul materialului dăruit de miuisterul de 
nlzboi ,în aC,cst scop. 

..... ....... ·14 • 

Da la co nsiliul de ministri. 
In ultimul consiliul de ministri d, ministru Ti

tulescu a făcut o expunere a situaţiei financi are, 
arălâ.lld consiliului că aplicarea budgetului a dat, 
pentru primele 6 luni un excedellt de aproape 350 
milioane lei.' '.' . 

In aceste condiţiuui tezaurul public- va putea 
proceda la lichidarea· restallţelor budgetului din 
trecut, cari, după datele strânse de ministerul de 

'1 
I finanţe se ridică la 680 milioane lei. 

"New}ork Tribune" publică Îu numărul dela! D. mmlstru l\tulescu a pus in curent pe 

• 
10 Octomvrie un nou articol despre Româ.nia, în j membrii guvernului cu acordurile scrise intervenite 
care înregistrând ~tjrea că iniuistrul artelor, d. j intre România şi Puterile aliate il1 privinţa dp,spl
O. Goga, a permis si se ridice câte o statUi! poe- gubirilor de război ce ne-au fpst acordate. 
ţilor ullguri Petofi ~i AJy, spune îatre altele: "Sin- Usa a expus şi programul său relativ la fn
gurul lucru cuminte pentru popoarele dunărene trebuinţarea devizelor ex.terne pe Care le va obţine 
este să recunoască că nu e de nici un folos să st~tul româu, fie prin operaţiunile de expo"tt de 
aJimentezi urile naţiollale din trecut. Tratatul de cereale, fie prin alte operaţiuni financiare. 
pace le ofere cadrele pentru desvoltarea lor poli- D, ministru Take Ionescu a comunicat con-
tieă. si economică. Dar câtă vreme milltiie mai siliului ultimele ştiri din Ungaria iar d. general 
sunt tn"eninate de perpetuarea minorităţi:or aoi- Răş.canu a făcut consiliului o expunere a situaţiu
mozilăţilor ataviste, mersul lin al maşineriei poli- uei armatei din punct de vedere administrativ şi 
ti'Ge şi Inmulţirea bugăţiilor materiale sunt împiede- technic. 
cate. Rididind crezul reconciliaţiunii la rangul de 
principiu al puliticei oficiale româneşti, guvernul --'--.. ----.............. -....... - ....... \0',.. ........ ..-.... --.................. -_ ............ _ ... 

României pregăteşte calea spre o comunitate eu
ropeană mai săIIătoa6 şi mai bună o' Teatrele un· 
gureşti sunt deschise, Ministe~ul acord!\. burse ar· 
tiştilor maghiari talentaţi. In judeţele ungurt'şti 
sunt mulţi funcţionari unguri. Advocaţii unguri au 
voie să pledeze in limba lqr ... Aceste sunt ipte 

,cari denotă un democratism luminat. Atitudinea a 
ceas ta a României e cu aTât ,mai de remarcat, cu 
cât românii fuseseră naţiunea cea mai persecutatâ. 
in Ungaria dinainte de războiu, •• " ' 
• __ ....... ""' ... _ .... ..-. .... _ ................... __ 6-.................. _ ........ v-_. __ .... .,.. ........ ", ..... ___ ... _. 
Mari Incendii în Balcanii orientl1U, 

Sofia.·- De mai multe zile numeroase peduri 
din regiunea Balcanilor orientali SUlit în flacări. 
Incendiile au luat proporţiuni considerabile mai ales 
în regiunile Novazagora, Sliven, Eiena Kotel. Po
pulaţia din acele părţi a fo,>t întrebuinţatil. Ia' loca· 
lizarea incendiului. Cauza dezastrului se anunţă. a 
fi seceta. 

(Prin fir special.) 

In chestia impozitelor. 
Ministerul de finanţe a dat" următoate~ nouă 

decizie pentru apiicarea impozitelor la institutele 
financiare, . 

, Băncile, instituţiile de credit, schimb şi con-' 
toarele de cunt vor plăti, În mod provizoriu pe 
lUlla Stptemvrie 1921, pentru cifra afacerilor de 
bancă propriu zise, afacerile h;lIlei Septemvrie 
1 la sulă, calculat la cota - parte lultară a be
neficiil9r brute din bilanţul precedent. 

hl caz că. 8Cl:'stc in tituţii fac şi v!tnzări de 
mărfuri, alimente şi orice bonuri mobiliare şi imo
biliare, impozitele oe . cifra de afaceri sau pe 
cheltuelile sompluoase, dacă e cazul se vor socoti 
la totalul vânzărÎlor efectuate. 

Băncile ~i instituţiile de credit prevăzute sau 
înfiinţate de curând, cari nu ar avea nici un bi
lanţ întocmit până la 1 Septemvrie 1921, vor plăti 
ca impozit pentru afacerile de ballcâ sumele sta
bilite după registrele lor pe acea lună, 

,INFORllIATIUNI. !, 
~ 

;~ 

Guvernul din Roma a decis înfiintarel 
unei linii aeriene între Italia ~i Tripolitania, Numt: 
roase aeroplal1e vor fi puse in serviciul acestni d 
drum aerian, il 

- In pAdurile din jurul târgului Puie~ti.Tu. U 
tava. sta ivit d bandă de hoţl care a sll.vârsit nu. , , ,11 
meroase tâlhirii ,i atacuri la drumul mare. 

- - Din Ia~i d· semnalelld aparitia tn judet I 11 

ballditului Chifor care a săliâr~it până acuma DU· s! 
meroase tâlhării. II 

- D. Loyd George va pleca Vineri la \Val' 
hington în vederea conferinţei de acolo. Relativ il Si 
conferinţă. preşedintele A mericei a declarat ci .~ 
Statele Unite nu vor sacrifica nici un punct dir, ,4i 
independenţa lor, .j4 

Cabinetulttaliana aprobat convenţiunel 'ji 

comercială italo rusă. 
Cu consirnţămâlltul r A ngliei şi Japoniei IJ 

30,000 de o~rneni din fosta armată· Vranghel Vor. K 
fi transportaţt la Vladivostok. 10 

- Exportul de pot ase sta urcat in Germalli! .. ,1 

numai cu 10 prac. la producţia totală de cele 4', .~ 
de pro~, cu care se urca'ie inaintea războiului. 

- Ziarele engleze pT()pun ca loc de internare', 
pentru l'xf('gele Carol insula Matleira: ~ 

. Ziarele publică. un comunicat din sur'; ~ 
autorizatii, care declară că guvernul ungar e fer~ fi 
decis. să execute tratatul din Trianoll si acorM II 
din Veneţia. ' ~ 

- - Ziarele din Roma sunt informata. cJ exk/, 
divul a sosit în Egipt-Se crede că guvemul bn •• 
tallic va cere, expulsarea,.. lu~" e i, 

- Dumlnecă 111 1., NoemvT1c va avea loc li ' 

!<lfi COl1gr~sul functionari lor publici. ~ 

D, Victor Eftimiu, directorul general i 
teatrelor a sosit S!î.n1btÎ.tă~Ja Ia~i. unde va asista I! 

câteva reprezentaţii ~a teatrul naţioual •. 

- Procuriştii societătii !Granaria. din Mila" 1 

dnii {ioebl ~l Ursler jr;speclâlld filiala din Ga:;: 
au constatat Ull pasiv tle 96 milioane. In ura 
acesteia ei au decis !nI. închidă sucursala, con(~ 
diind pe toţi funcţionarii s~lariaţi lunar. ACfŞ1 
au intentat proce~ societăţii cerând salariul pe In ~ 
ani. Allchetareasocietăţii t Granaria c întetese~~ ~ 
foarte mult toate cercurile comerciale din Gab· 

- Bugetul Rusiei pentru anul 19Z2 Se rid:d 
la suma de 32 trilioane de ruble. 

- Drsbaterile tncepute în faţ'! curţeJ de af~ 
din Lon{]ra, pentru a se hotărâ dacă Krasin 9 

bucurii. sau nu de imuniţa.tea diplomatică. continlll 
Curtea a decis să ceară în această chestiune ar 
zul Foreign orice· ului. 

- Sir Drumond Fraser a",supus prl'~~diJlte' 
Statelor Unite, Harding, o propunere de~oope:l 
tiune americană la proectul de refacere ecoao'l\i 
mondială, car,e a fost aprobat de conferinţă tel 

nomică din Bruxelles, Preşedi ntele a promis că 
examina propunerea. 

Ieri după ma~ă. la orele 4 a avut loc 
întrunire a tuturor magistraţilor din locaiiu' 
pentru a discuta unele chestiuni nelâmurite Se: 
cient de legea pentru Infiinţarea oficiilor de lnc~ 
riere, 

La această întrunire a luat parte si primln 
oraşului şi şeful oficiului de ·inchiriere. 'Discuti! 
ţinut pân ii. târziu seara. 

Un ceferist, al cărui nume tncă nu 
cunoaşte s'a aruncat, intre gările Mândruloc 
Sobolşin, in faţa trenului, al cărui, l-au tăiat' 
bucăţi. 

- Se anunţă din Târnova că locuitorul ac 
lei comune Petru Mo\ a fost aflat mort. Se cn 
că. s'a comis o crima. 

- Din comuna Câinel, plasa Brad se al1U. 

că individul Lazar David a ucis cu o secure .. 
tatAl său, Ioan David. 

- 'Din Baia de Criş seanuntă. că. aco11· 
fost ucis de necunoscuţi ţăranul Vasile Faur. 
comisi~ dela parchetul din Arad li. plecat ieri pe~ 
facerea anchetei, la Baia de Cris. 

Mare asortiment de blouze, tricotate, gar
nituri, ciorapi şi mănuşi preţuri ieftine la BĂ.RSONY ARAD, Piaţa A. VI'8 .... _-----'1 

t: Iancu Nr. 1 
, 
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_ Biroul populaţiei :l fixat ca ultim termen 
pentru prezentarea 10cLlItorilor crlri IlU 8UIII in· 

riQi Încă in registrele acestui birou, ziua Je 5 K, . _ 
~oemvne. 

·Iei . S~ vprprezenta până la acest termin locui'~ 
Olt· totii .lin: 

Circ. 
!~ntaţi din 

Tu. lermill de 
nu- leius1V. 

L Str. Simeon' Balillt şi cei nepre. 
a'ceastă. circumscripţil! !l.vând ultimul 
prezentare pâni la 5 Noemvrie a. c. 

CirC!. U. Cei neprezentaţi urmeazA a se pre. 
!ţ I lenta pană la data de 5 Noemvrie a. c. C~j cari 
nu· se vor mai prezeilla. după acest termen ~I can 

AU se vor p,ezenla vor fi strict pedepsiţi. 
II 1. Circ. 111. urmează a se prezenta locuitorii din 
v\ Str. Sava Raicu şi Str. Mihai, dela 27 Oct.,. până ~a 
t ti ;OOet .. rar dela 31 Oct., până la 3 Noemvne acela 

TEI.JEG RAllIE. 
(Prin fir special.) '"' 

Telegrame primite În ziua de 31.0ctomvrie. 

Numărul muncitorilor fliră hwru .. in 
tstutele Uniţe. 

lVashi1lgton. - Ultima statistică a secretaria';' 
tului comerţuiui Statelor Unite. arata. că actual
mente în America sunt trei milioane ~i jumltate 
lucnltorÎ fAtă lucru adecă. 40 la suti mai puţini 
decât erau la data congresului în ca:re secretarul 
Davis anHase care era starea somajului In Statele 
Ullite. Cifrele dlui Hoover se bazează pe r~p'.)arteie 
prirnăriilor ora~elor care au peste 10 inii lo
cuitori. d't din Str. Nicolae şi dela 5 Noemvrie aceia din Ră

I" Jvrul ?l1,uuei (LegelOsor) După. ccest termen cel 
.'prezentaţi vor fi strict amendati. lnel .. 

La Riga s'a d~schis conferinţa balti~ă. 
)niei b conferinţă llllut reprezentate. Lituania, Est?I~la. 

VOr ~usia sovietică şi Curlauda. pin p~rt.ea RU~lel a 

Germaril atacă lu~r()plllilele franceze. 
! Pa?"is. - Un aero'plan al Companiei francoI române rle navigaţie aeriallă, efectuind parcursul 

Paris-Praga, a căzut aproape de Breslau, unde 

fost delegat la această c()nlerU!ţ!L Lltvrnoff. Ch~s
Ilni, t"i1ile p;incipale ce s~ vor discuta sunt )rallsltul 
e 4'! i tQnCeSlOnarea portUrilor. 

. - Tratativele urmate la Varşovia de d. Fila
mare f,i1 şi reprezentantul Rusiei sovielice K~rllchan, a~ 

GIt amânale pentru' un termen nedetermlUart pana 
SUt'! itld dele~atij vor putea sli.pu(~ă. guvernele lor 
f ~rin raporluri verbale pe depltn III curent d-esprll 
o~~~: tele petrecute. UIt!mll ~edjnt& I delegaţiJot s'a. 

ilillut la 24 Octomvne. . 

~xk/. - Materialul de telegrafie fără fir comandat 
. brl' e direcţia aviaţiei civile: a sO:iit la Galaţi: . 

In curând va începe montarea postunlor dIn 
oc ;i ~:cureştiJGala!i ~i Chişinlu. 

rai i De laConsisterul bisericesc. 
. La Bucureşti -s'a deschis se1;iunea ordinară 1 

:iim I t()aru~ă a ~unsistorultlj stt\Je~ior bisericesc: 1 
Ja.,; D. St. Btldlşteanu â dat cetlre decrelulUl 
un:. ',gal prin care se declară deschisă s~siunea de 
:on(~)aIlIRă a Consistorului supt'r!or bisericesc. 
.cefi ·~·futa: şeuÎrrţă au lipsit toţi membrii Consi~ 

e in !1oruÎui din Ardeal şi Basarabia deşi au fost tn
:sel~ ilaţi. 

:Ja!a:1 111 legăturii. cu aceasta I. P. S. Sa Milropo· 
rid:d tUI Primat a făcut unuI ziar declaraţia urmă': 

~are: I 
• Eu am fost in 'Ardeal - li. spus I. P. S.! 

e. ar'~, ~i cunosc legislaţia lui Şaguna de acum 60 
s~n ~~ aRi. Unindu-1I6, înţeleg să. cădem de acord 
lllnUI 1,<, d 'f' " d • d ă. ~ ţ.} r...~ î ~ ... an u·ne sacn lCU e arna.n ou par le .• "U nfe-
~ ar g să ne acuzăm, să. ne inrăim şi să ne punem 
• . 11'0 situaţie falsă. Trebue să punem acum 
IUlte' ~,~tia uuificării în intregime., Nu inţeleg nici. 
ope: ~ separatism, 111 CI un regionalism, atunci când 
10'1\, VOt ba de ,. tl i fi ca rea bi seri cei t. 

·a fost incendiat de germani. Din ancheta compa
niei re:wltă. că aceasta agresiulle ,a fost co
misă In chip conştient şi cu premeditare de ·popu. 
iaţia de acolo. 

Un asemenea atentat a fost comis contra 1!0ui 
serviciu public subvenţionat de statul francez, .c~re 
constitui! \Ii o violare gravă a clauzelor cu privIre 
la aviaţit'; din tralatul din Versailies, ceeace nu 
poate trece lIepedepsit 

Ziarul ,Echo de Patis. ,scrie că guvernul are 
datoria să ceară nu numai reparaţii pentru preju
diţiul cauzat,. dar şi sancţiuni serioase .. 

Chestiunen Jimitării muncel agricole . 
Paris. - Conform tezei. susţiuute de repre

zentanţii guvernului francez, conferinţa internaţio

nală a muncii Il hotilrît tn şedinţa de ied dupA 
amiază că aplicarea zilei' de muncii de opt ore fn 
aglicultură. /lIi va fi discutată 

CondiţUle de pnce ale Turciei. 
AngQra. - Cercurile oficiale comunică cU 

privire la svonurile despre intervenirea grecilor 
pentru restabilii"ea păcii, că, Turcia plffie condiţiile 
următoare: evaucarea Asiei mici ,ia Traciei, re
facerea regiunilor distruse de greci 

Dela conferinta smbasadorllor. 
Paris. -- Conferinţa ambasadorilor s'a ocupat 

cu chestieRile puse in disculie de aventura exre
gelui Carol. S'au discutat măsurile \'e trebuesc 
luate pentru internarea fostului suveran. 

Datoriile alinţilor tn Statele Unlt~. 

to 
că~~~.-~~--~~~~~~·ft~W'~~'~~--

Nell'-j'm·k. - Cercurile gu"t'ernamrtttale con
sideră. că trimiterea proieclului cu privire la con
soli!!area datoriilor aliaţilor i'laintea unei c.misiuni 
va p·;rmite ca ~ă nu se mai ridice aceasta chestiune 
]a Conferinţa din Washington. Acest fapt censtitue 
una din cele mai Însemnate ml'iuri preliminare care 
privel1te conferinţ3. 

1 Leadaii republicani sau opus cu inverşunare 
Despăgubirile de război. ca acea comisiune să. llU poatli. discut.a dob~llda 

loc '. . (imprumuturilor. D. Mendel l,'Ieful ~rupulul republican 
caii!tr ~1inl~terul de finanţe anunţă că toate cererile ( a explicat că marea Britanie e în măsură săl,'li li-

s,. despăguhiri admise de comisiunile de cercetare ( chideze datoria, dar dsa decla'l că Se tmpune ca 
lnC' ~ân definitive. . I Statele Unite să fie cât mai puţin exigente faţă cu 
. Statul, fărli. a. mai aştept':!. primirea vreuner.· micile naţiuni europene. 

nmll ~păgubiri dela foştii inamici, a destinat din pro- Reintoarcerea rf'~imentlllui l'âleeJl 2, 
CUţl! lui impozilului pe avere şi pe îmbogAţirea din in garnizoana de ca~ă. 

Irnpul războiului, o sumâ de trei milioane lei în 
L nu imuri de despăgubiri. . R(1mnicu VtUcea. - Duminecă la ora 1 dup1\. 
lloc. Deci ajutorarea nu se va face iti numerar ci amiaz a sosit tII garnizoană regimentul Vâlcea 2, 
tăiai lilhiri de stat, cari vor fi achitate in timp de 10 după o lipsă de aproape 6 ani. . 

j prin Iragere la sorţi; plătindu-se 9 dobAn'" de Regimentul a fost in!âmpÎnat de ~utorităţile 
~I ac la sut1i. . ' locaLe, de toţi elevii ,coalelor şi de un foarte nu-
e erI' Cu aceste titluri se pot plăti de dăunat ŞI măros public. Ora~ul a fost frumos pavoazat. Au 

pOzitele către stat. vorhit primarul, directornl prefecturei, cărora le-a 
allu:' DespAgubirile acordate pentru m"bilier şi im. răspuns comandantul regimentului care a retit or-

cure, ~căminte vor fi reduse la jumătate.· dillul de /zi prin care această viteaz' rupl t!;fe 
. Pentru toate pagu bele de la 100 - 3000 lei c1asată. printre .cele ma~ de elitl ale ţerii. A urmat 

1 ~ \'or elibera bonuri pentru întreaga sumă, rar defi larea . 
. aco," IIllru cele Jela 3000 lei în sus, se vor da bo- Declilruţh\ contelui Bethlen. 
aur., lIi 111 prop61'ţie de aproximativ 60-7() la sută 
I pe, ~ suma acordatA. 

Această. cotă s~ va fixa de o comisiune 
- ~cial~ dupl\ ce mai întâi va scădea din totalul 
vra ItsPăgubirilor valoar"a integralA pentru acoperirea 
_ ~ubelor până la 3000 lei. 

Ir. 1·' 
~ 

.... 

Budltpesta. - Contele -Bethlen a declarat lui 
Sauerwein dela ziaru! • Matin t că. chestiunea ex
regelui Carol e de ordin pur intern. 
, Carol va trebui' să. abdi~e fi să părăsea::ică 
Ungaria. Bethle.n ~i a exprimat 'speranţa că. cu 
aceasta oC8~iulle Ungaria îşi va c&ştiga increderea 
vecinilor ei. 

Chestiunea nrţhmel romune 
cu Greţia. 

Londra. - Agenţia Reuter anunţ/i. că nici un 
fel de netTocieri nu au avut loc cu d, Gunaris. 
Câud la Lo~dra, ,Paris şi Roma se vor cunoaşte 
toate puftctt'le de vedere ale Greciei, se va dis
cuta as~pra posibilitli.tii unei acţiuni comune. 

Sovletele recunosc datoriile externe. 
Riga. - Ziarele din localitate anunţă. că Lit

vinoff a declaraf că. sovieteie au informat in mod 
oficial Anglia ,i Franţa, că. sunt gata a recunoa,te 
datoriile externe ale Rusiei. 

Negocierlle lndustrit\şilor din Sflezia 
superioară. 

Berlin. -- De mai multe zlie au loc la 
Berlin negocieri importante intre industriaşii ger
mani din Silezia superioară, alât din zona atri
buil.ă Germaniei, cât ,i diu aceea care revine 
Poloniei. După zi!uul >Nouvelles politiques el par
lamentaires. acordul e departe de a fi complect 
intre cele două fracţiuni. A.ceia a căror uzine se 
găsesc pe terttorul zonei atribui te Poloniei de~. 
aprobă demisi unea guvernului găsind.o illoportună. 
Ace~tia sunt de părere că trebue .să se' trimită 
neapărat ddegaţt ta negocieriie economice. 

Ceilalţi se re.aliază cu totul la punctul de 
vedere al partidului popular german,' 

D. GUllarlR a cerut In ParIs recunoll
şterea regelui COD!!ta.ntln. 

Londra. ~ Se confirmă că Gunaris pre,e
dintele consiliului de miili~lri grec ar fi cerut în 
cursul fltrt'vederii avute cu d. Briand că~ Franţa 
să recunoască pe regele Constantin, - dar ca pre-. 
mierul Franţei u'ar fi acordat prea mare atenţie 
acestei cereri. 

C6Tcurile politice engl~zesullt de p1irere, că 
Anglia să nu facă nici o obiecţiune recunoa~terei 
lui Constantin cu condiţia ca si se ajung1'i la o 
rezolvare satisfăcătoare a cOllflic~ului greco-tur,c. 
Anglia ar dori ca ·t:i Franţa ~i Italia să. fie de 
acord în aceasta ch.estiulll", clei ffi conflictul 
greco-turc unitatea de acţiune intre. ahaj.i e de o 
importanţă i::apitalii. - _. • ' 

In ce pnvl'şte chestiunea meditaţiunei, cer
curile politice engleze cred că acu m turcilor' sau 
grecilor le revi ne datoria de a fa.ce propuneri în
trucât .I\ngtra în două. rî1nduri a: 'luat făr!L succes 
această iniţiativă. 

PrO(~8U 1 dela Sofia . 
Sofia, - h timpul desbaterilor procesului 

dela Sofia ministerul public a susţinut cererea 
apăriLrei, ca la un moment dat să. se . cheme ca 
martor fostul prefect al. R[lsciucului câţiva 'cetăţeni 
de acolo pentrQ. a se dovedi că. România a dat 
prilej Bulgariei si declare război prin bombar
damelltul ora,elor bulgare dunărene. Se vor mai 
adaoga friCă. vre-o 300 inartori şi se va face O 
exptrtii'ă.. 

Până acum procesul a avut numai partea sa. 
pregAtitoare. Se crede că e~ va dura pâuă. Ia sfâr
şitul anului. 

Temerile cercurilor politice tlin Atena. 
.Ateml. - Cercurile politice sunt Îllgrijate de 

cauza primirei reci tAcută dlui Gunaris la Roma ~i 
Paris. DacA primul Il,inistru ar inregistra Uit e~ec 
diplomatic la L"lldra situaţia actualului guvern ar 
fi serios sdrunci:I<J.II. O venire la putAre CI venize. 
liştilor nefiind posibilă. aSIăzi, nu se poate prevedea 
consecinţele unei eventuale crize d~ guvern In 
Grecia friimă,llta!ă de ahilea patimi politice. 

• 
Atena. - Ministrul pleJlipoter.ţiar· al Angliei 

Grallvil a avut o întrevedere de două ore cu mi. 
nistrul Cartali. DupA. plecarea ministrului englez a 
avut loc uu cOllsiliu de minişlri. Rezultatul, acestui 
consiliu a fost te!egrafia~ dmi Gunaris la Londra. 

D. Gunnris la lordul Cu.rzoD. 
Londm. - Dnii Gunaris şi Baltazi au expus 

lui Curzan punctul de vedere gn>,c în chestiunea 
orientală şi s'au tntrtţinutasupra. mediaţiunei fi~ 
eute de aliaţi În Iulie trecut. Cu toate aceste n'a 
fost cAlu,i de puţini vorba: despre negocieri anglo
greceşti,ln vederea solu~ion'rii problemei orientale. 

Rad. responsabil:· Laurenţiu Luca. 
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A 
Copilul îngheţat poezia baronului Iosif Eot"os 

iu film în ,.,Apollo" în 1, 2, 3 Noemvri~. Noi Vine iarnă' f· t 
cei ce am umblat, oarf'când în şcoli e maghiare • Ine esen e 
cunoaştem duio!\:<a şi dureroasa. pOE'zie a unuia Cel" mal-
dintre Cf"i mai nobili poeţi. Copilul rămas sh1gur, : .. . ., 
fără. sprijin pe lume ne mai putând suporta su-
ferinţele rlurerilepământeşti în naivitatea lni de rom ,:,i lichioruri. indispensabilo în menaj. Rt'coman-
sufletească., se· duce să se roage la mormântul dăm indeosebi esenţa noastră de rom incomparabil de fină 

CINEMATOGRAFE; • 
FRAŢII N.EUMAN -Fabrică de spirt ,i de drojdie -Fabrica de făină ARAD -

Agenţia de publicaţii < Az E:<h Târgul-Mt1r~~. 

mamei sale, doar va aHa ceva scut ~i scăpare. A fiI b t »,. .. ' 
aflat .. , adoarme pe mormânt şi visând dt" (1 e r u r get· 
lume f~ric.i~ă ..• îngh~aţă şi nu mIIi are dmeri,' .. . . 
nu mal ştie ce e sutellllţa. Pr",lncrar.-a p"ntru '. 
filme splendidă pătruu%ând orice sufltlt curat, 
care simte pentru cei orfani şi rii.omani pi:> lume. fabrică de cJtil1licalii, TârguI-Murel!' . 

• 

ti « 
-----_...-~--.-- --• 
Lemne de foc, stejar şi f~' 

Inimii de copil: dramă. în 4 acte JU "Urania" 
tn 1, 2, 3 Noemvrie. Scriitorul englez a scris UD. 

a.dmirabil roman pentru copii cu tit lnl de sus j 
acesta s'a. reprodns in fiimul acesta. Un deputat 
parlamentar are' doi oopii. U nul ne~tauîc şi uuul 
blând. Uest blând est,e de regulă. VIctima llestăş
niciilor celui mai marE'. rrată.·l Eliu Il ţiue strict, 
iar mft'mă-sa îl desmerdă într'una. Urmare,"Ci 
cel ma.i mare nn se astămpă.rii. şi dnc!' tn pri
mejdii din ce in ce mai mari pe frate-sll n mai 
mic, până in tine o pă.ţeşte şi el rănindu-se cu 
prilejul unei expediţii noi de moarte. Acum se 

D,..partement coustătător din un autre, prânzi. 
tor, dormitor şi cnlină aranjată. cu toate co
modităţile să. capă.tă. Cll preţi moderat la 

cu vagonul şi eu stânjenul 
luai ierti," furnizează fil'lUa I 

Fraţii Szimanyi ~:~~~ ~;~:. 

.împaoăcu soartea. văzând că stricteţa tatălui său 
a fost la loc, care cu toat.e aceste ,il iubea. 

Teatrul APOLLO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• 

In 1, 2, 3 N oemvrie 

Marţi, M~ercuri, Joi 

Poezia baronului Iosif 
Eotvi:is. 

Orfanul ingheţat 
Poezie în 4 acte" 

•••••••••••••••••••••••• 
In 1, 2, S Noemvrie 

Marţi; Miercuri, Joi, 

Romannl lui Montgomery 
pentru copii. 

Inima de copil. 
Compusă pentru (i!m de Roman pentru copii în 

Edua.rd Sas. rI'~ 4 acte de Iosif Pakots. 

Ludo~ic losonczy Arad 
Giuvaergiu si Ceasornlcar .• Plata Avram Iancu No, 1. 

Mare asortiment de verlghete de logodnă, oroloaoe de 
buzuDar al de perete argintarII. Cumpiiră aur pontrll un 

preţuri urcat.,. ' 

-Agenţia. de publicaţii .A? Est. TlÎ.l'gul-Mure~. 

Livram 

Yne~ga~r~ ~!, pţ~!§ 
sau neagră, în IIDlbalaJ (le 20, 

lIlberl...BUrger 

Iuliu Czirkăl Arad, 
Bal. Regele Ferdinand 1. 7.(Soros Beni·t.) 
Telefon 584. Telefon 584. 

• ~_ Aer _ d'Dn • 

~ Au sosit cele Dllli noi ,1 moderne ~ 

~ p,altoane de toamnă,deiarnă, ~ 
~ haine bărbăteşti ,i pentru copil ~ 
~ Clasă aeparată de măsurat , 

~ SZ~~~{)AJ!!~!~2~o.~~AD, • 
, 381 Edificiul Teaţrului. , 

• - p - • 
Dt AS 

Levai şi Szigeti 
. • l1C1l..,. . 407 

~e :.I}<f 

1 , ..... ~. :...... tr ... i"" ma n·· mb,. ac q, ",o. 
V1I'I-a-via de- I n t rar eal a Te a t r u 
Recumandll. magazinul bine şi ahnndaut sortat cu 

ghete bărbătesti, femeiesti :~ Copii 
•• • 

.-reţuri Ieftine. 
.. ,- _ ............. <!J&SiIWiP 

FI 'sz'lg S'I H"lrschfield ", ărunţi:;;uri-, galante· 61, rie şi 'fe>laturi engroll 

ltIarfii de Viena a sosit 
A rad, Bulevarclol Be~ele Fer-
dinand 1. (Roro8 Beni-ter.) 

Tăiam lemnele, C~l. firez~ll. ~~ .trans- TELEFON 12 B 
port.ăm 18. dorlllClhu mal Ieftm. • .i 

Berger &; Eichner Arad 
Bu)evar.lul Ber;ele Ferdi, 
Jlaud 1. (Boros Beni-te)') a 
Mare maga7ine de manifactur~ d 

==================~u • ....................... ~P 
CSETEY ~i SEITZ ~~G~: 
SCULE DE MA· A R A O Bulevardul Regele Ferdlll e 
SINI 81 METALE , orul. 14. (Bor08 B6liI.~ ........................ ~ 
~======~============~c 

In atentiunea , {i' B 

.~ 

cumpărătoriiorde mobili.: 
Mobile pentru prânzitor ~i. dormitor se;, 
cumpira ieftin În ?epozitul d? mobile W~e~ i! 
fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) }ir. l fi 

================:====~.~ 
PubUcaţiune de Ucitaţiune. 1 

Serviciul economic al oraşului mu ! 
cipal Arad ţine licitaţiuue minueudă in I 

calitatea oficiului economic No. 104, 
oficiul primăriei, tu 3 Noemvrie anul 1 

rent]a ora 4 p.m. peun'u a coase 
rânduri haine de iarnă necesare penl 
servitorii de oficiu şi pentru pompeieri. 1 

Ca vadiu se vor depune 1UOO I 

1n bani gata, sau în hât'tii de valoare, I 

La licitu.ţiune se poate contribuii: 
o<><>ooooO<>O<>oooC><><:>O '()ferte în scris. I 

. I Ofertele în scris se vor înainii' 
eJooperativa de eJonsum ~i Valo- I plic închis, şi se vor lua iu consider. 
rificare a 'Reuniunei Agricole '1 numai atunci, dacă le este alaturat şi \', 

din ..Judeţul Arad. şi dacă ofertantul declară, că cunoa~! 
Coloniale ferărie recbizite economice ~i sămânţe, 442: primeşte condiţiunile de 1icitaţiune. 

..... fabrieă de chemicalii T;\r~ul-!luret!'. 

.. --
Cel mai i e f tin isvor de cumpărare 
pentru sesonul de to am n ă este pră

vălia de modă 

Arad din, şedinţa serviciului ecou', 
~~'!td!'~~~~~w~'W~~ i al oraşului municipal ţinută la 26 Oei; 
~~~~~~~~~~ vrie anul 1921. . Carol Andrenyi S.~.iclul ... nM 

STRASSER" . si '. fii Mare depozit În " , ~ 

Răspândiţi . 

"Gazeta. Aradul ~s-a-visde bÎse~ica lutherană totfelul de m.aşini agricole 
şi ferărie. 

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