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Un act de nepoliteţă 

consacrată. 
Se ştie că la Cluj, cu prilejul vizitei 

M. S. Regina, C8.1'e se intorcea dela Oradia 
Mare, a fost organizata o reprezentaţie la 
Opera rorpână din acel oraş. 

Se înţelege că oficialitatea oraşului a 
c~utat sa dea reprezentaţiei, ce lua carac
terul unei impozante solemnităţi, prin pre
zenţa M. S. Regina, cât mai mult fast şi 
stralucire. 

Se înţelege de asemenea că dată 
fiind importanţa evenimentului, în afară 
de autoritaţi, ,şi de tot aceea ce oraşul 
'avea mai distins în societatea românească, 
au fost Invitaţi şi reprezentanţi ai minori
tă.ţilor între care şi d. losika, preşeuintele 
federaţiei maghiare. 

Spre, mirarea şi surprlllderea gene
rala, d. losika a răspuns la invitaţia ce-i 
fusese adresata. şi la onoarea ce i se 
oferise, de a asista la reprezentaţia dată, 
in onoarea Suveranei, cu o scrisoare In 
care d-sa arata ca ::u crede oportun să 
participe la serbarea dela operă, de oarece 
prezenţa d-sale acolo ar fi putut să dea 
naştere, din partea minorităţilor maghiare, 
la interpretări şi raţionamente pe care 
d-sa voia să le evite. 

Actul dlui Iosika a produs natural, o 
impl'esiune penibilă şi aceasta tn primul 
remddin cauză că aceea ce caracteriza acel 
act era o atM de mare lipsă de curtoazie 
şi de inţelegere a situaţiei, In cât refuzul 
nu putea sa fiespcotit altfel de cât ca ,o 
procedare de "nepoliteţa consacrata". 

Mai rau, mai nepoliticos, şi mai de
plasat nu ar fi putut să procedeze nici un 
duşman recunoscut al statului, român şi 
nici chiar unul din cei mai puţini aristo
cratiei oameni de arme a.lui Horty. 

Este, în adevar în atitudinea dlui 
Iosika ceva urât, ceva care ofensează 
educaţia şi bunul simţ, ceva care desfiin
ţeaZă tot aceea ce umanitatea şi civilizaţia 
au adunat pAnă acuma în materie de 
curtoazie: lipsa de respect faţă de femeie 
şi faţă de Regină. 

Ori cât de ireverenţios ar fi actul 
d-lui losika, din punctul acesta de vedere, 
el se mai complică foarte mult cu aceea 
ca ireverenţa a fost sAvâl'şită în România 
şi faţă de Suverana ţrtrei, a ţărei ro
maneşti ce creşte în sânul său şi pe d. 
Iosika şi asociaţiunea maghiara. a d-sale 

şi pe toate minorităţile care prin faptul 
că au rămas în România, Insemnează că 
s'au pus de bunăvoo sub protecţiunea sta-
tului român. ' 

Scrisoarea excursionistilor 
italieni către poporul r'omân. 

(Prin fii' speciai.) . 
Situaţia dlai looika, caJ'e In parauteza b' d BucU1·el?ti. - Agenţia Rador a primit urmjj,-

vor lU poal'tă şi titlul de baron, este toarea scrisoare dela preşedintele excursionişti. 
tngreuiată şi mai mult de faptul că dsa lor italieni cu rugămilJtea de a o transmite 
refuzând invitaţia ce-i fusese adresată nu presei: 
a crezut de cuviinţ~ să ia relativ la acea- "Rugăm presa din ţara mult iubită, ţara pe 
sta şi opiniunea federaţiei maghiare a 1 care abia acum am inceput a O preţui la justa ei 
caruia preşedinte este d-sa. valoar, draga şi scumpa noastră Homttnia Mare, 

de a aduce pe calea publicită.ţii Illu1tă.miri popo ... 
. Astfel fiind concluziile se impun dela rului român care prin felu! cum şi-a îmbrăţişat 

S~lle. F.e~eratia n,taghiară se va desolida- 1 fr~ţii şi Pl:1fi liincerul, e'~tuzi~sm',ce a mallÎfest~t în 
rIZI:&. ofICIal, de ŞI nu este formată numai onc~ ocaZlUne, cu ~nleJul VIZIteI noastre, a tăcut 
din baroni de actul preşedintelui sau iar I dephna dovadă a. ~~ntelor n~astre legătur~.· . 

'. ... ' Cu acest prIlej mulţumIm guvernuluI, comlte-
acesta 01'1 care ar fI tJ!lurIle sale de nob- leJor de recepţie, tuturor autorităţilor, ~coajelor şi 
leţe, credem că va mal pastra Incă atâta instituţiunilor publice ~i private, precum ~i persoa
sentiment al demnitaţii, pentru ca Să-şi I nelor particulare care~u contribuit pe orice cale 
dea demisia, văzându-se dezavuat.. l' la primire~ noastrl, pentru a cărei calificare nu 

D It· t r ~ t . f ţ' eXistă cuvmte. 
. ~ a mm [·.e 1 SUU. e~n m orma 1 ca,' ., Zilele trăite in mijlocul fraţilor nO~Lri romlini, 

asoClaţU.l. maghIară a ŞI Inceput să facă zile care s'au SCurs ca un vis au săpat in sufletul 
demersun în acest sens, iar ziarele ma-: nostru urme ce lIU se vor ~terge nici odatii. şi cari 
ghiare din Cluj, probabil ca şi acelea din se vor îfltip~ri adâ;.lc în sufl,:tui ori c~ru.i italian. 
celelalte localitaţi, s'au gri1bit să clasifice Ac~as!a ~ ~o~( de~lgur nu~al -un pnleJ al ~o: 

d 
~ . t 1 d 1 . I'k vedlrel fraţI el noastre de sange care nu va plen 

aşa UPCII cU m se cuvme ac li - Ul OSI a, i uici odată 
de nepolitiţi\, consacrată, i Trăi'astă Româ.nia mare cu nobilul ei popor, 

Se înţelege că sub această avalansa t cu nemuritorul ei l\ege şi distinsa dinastie. 
de dezavui1ri. autorul actului de nepolitiţa 1 . ?ă ~răiţi toţi a~eÎ. cari aţi, contribuit, ,:on~ 
consacrată, nu va -mai avea nimica alt- i tnbuesc Şl vor cOlltnbUl la menţInerea fraternltaţel 

d f '" t d /it ' I noastre. -ceva e acu e ca. să transporte. intr, o . Trăi~scă frăţia economicll italo-română me. 
alta ţal'a, felul cum înţelege d-sa titlurIle ! nită să cimenteze frăţia noastrA neperitoare. 
d-sale de nobleţe şi. strania ciudata şi Preşedintele comitetului conducAtor al es-
inimaginabila concepţie, fie chiar şi a unui cursiunei proL H.omalo Artioli., 

baron maghiar, despre noţiunile de bună- ............. __ ...... • • 4 J • ..,.. .* 
creştere, politeţ,a şi adevărată educa Situaţiunea politică a Poloniei. ţiune. 

Declaraţiile dIui Skirmullt. 
(Prin fir special) Tratativele român o-ruse. 

Varşovia. - Solicitat a face câteva declara· 
(Prin fir special.) ţiuni asupra actualei situaţiuni politice generale, a 

Vm'şQvia. Ministrul român Filaliti a declarat republicei polone, d. Skirmunt, a declarat cores-
pondentului agenţiei Rador următoarele: 

aj5enţiei Rador că tratatÎvelB incepute la Varşovia Proiectul privitor ]a confeJeraţiunea terilor 
cu delegaţii ruşi se consideră- ca încheiate în mod baltice este un element asupra căruia nu se poate 
fericit. discuta: Discuţiunea asupra lui ar fi prematură, 

Ştirea intreruperii tratativelor nu corespunde COllsiderând mai ales faptul că. între guvernul din 
. Varşovia ~i între Litua.nia se desbate de o bună 

adevărului şi nici aceea că delegatul rus Caracan bucată de vreme chestiunea Vilnei. Nimic nu ex-
a fost invitat să pă.răsească Varşovia. Discuţiunile c1ude posibilitatea în viitor, a unui aranjament 
fntre delegatul româ.n şi cel rus au avu t loc in re- preconizat in sensul proectului de confederaţiunea 
şedinţa primului rege al Poloniei Poniatovsky. ţerilor baltice. Polonia in să. deşi a participat la 

ln cursul a opt şedinţe delegaţii s'au pus de conferinţa' dela Helsingfors, are acela program de 
acord asupra tntre!o!'lllui program. Chestiunea Basa- politică externă pe care il are Franţa ~i deci ,i 

" România. 
rabiei astfel cum s'a anunţat, se consideră a fi Chestiunea Vitnei este de nădăjduit cl. se va 
rezolvită. aranja poate chiar în cursul acestei ierni, când o 

Acordul in chestiune nu constituie îusl\ trata- dietă locală va fi convocată. spre a se rosti asu
tui propriu zis ci numai preliminările lui Tratatul pra teritornlui în litigiu, Este cu putinţă că. in cele 

, '~ din urmjj, să se cadrt de acord admiţâ.ndu-se solu-
se va discuta într'o altă serie de şedinţe I . . ţiunea- unui regim de unitate politică aparte sub 

dependenţa. Poloniei. 
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~~--------------------------------~--------~~~~~~--------------~------------------------------------ ~ 
Asupra retragerii generalului Jeligovski nu sunt 

tn măsurâ sa dau vre·o relaţiune preci!'iă. Sigur 
este însă. că chiar dacă. aceasta retra~ere s'ar 
produce, trupele ar rămâne. Astfel teritorul pl\.
răsit ar fi cu sigurallţă invadat de trupele 
bolşevice. 

Danzigul dupâ cum se ştie a preocupat şi 
preocupă foarte de aproape interesele de prim or
din ale Pololliei. Tratativele duse de d. Pulcinsky, 
comisarul nostru general acolo, cu senatul oraşului 
au dus ia stabilirea unui acord, care se va semna 
zilele aceste la Varşovia. Convenţiunea. încheiati a 
avut in vedere interesele ambelor părţi. 

Atitudinea Pvloniei faţă de mica antantâ e 
următoarea: Guvernul pololl inţelege deplin milita
tea micei antante ,i a principiului enunţat de d. 
Take Ionescu in scopul n:l:ipectării tn mod scru
pulos a tratatului de pace. Totul ar face ca Polo, 
nia să adopte principiul de bazA al mieei ant~nte 
dacă nu am avea în vedere că tntre alte preocu
pAri ale ace"tei alianţe) Ungaria este avută în ve· 
dere în specieI. Ne gândim la un lucru pe care 
ti reculloa~lcm ca imposibil, adecă. Ia o mică an· 
talltă, care n'ar fi impotriva Cngariei. 

In ce prive,te relaţiuni:e noastre cu guvernul 
sovietic din Mo,>cova, ele sunt azi normale. Ne 
aşteptăm Îllsă la noi dilîcul\ăţi de oarece din par
tea guvernanţilor de azi ai Ru .. iei orice surpnze 
sunt posibile. 

Socotesc potrivit momentul spre a spulbera O 

acuzaţiulle ndntemeiată., care j·a adus-o Poloniei 
,i anume acuzaţi unea că. ar fi întreţiGând şi în cu
rajând propaganda impotriva guvernului sovietic. 
Realitatea este cu total contrarie. Agenţii gu
vernului sovl~lIc folosindu-se de dreptul de 
azil, se dedau la propagaQdă in Polonia. 

. .. 
Un incident amuzant În sedinta . , 

comisiunei anglo-irlandeze. 
Londra.. - Un incident amuzant s'a intâm

plat în ~edil1ţa de ieri a comlslUnei anglo-irlan
deze pe când delegaţii irlandezi tlltrau În şediuţli. 
D. Mihail CoHius observă în anticameră o pu~că 
rezemată. de zid. Delegatul irlandez luă arma şi 
adresându-se lui L10yd George îl Întrebase zIm
bind: 

~ Oare ce Înseamnă această armă provod
toare ? 

1). Lfoya lieorge 1-a raspuns glumlOd ca e 
prima puşcă fabricati de americani tn timpul răs
boi ului. 

-Foarte bine ripostă trimisul lrlandei, mă voi 
aşeza cu această armă în mână şi voi pune să mă 
fotografieze în aceasta poziţ.iune c • 

Premierul englez a făcut mult haz âin acea
sta glumă şi a râ.z din toatA inima de aluzia ace
luia pe al că.rui CLip guvernul englez pusese un 
premiu. 

.. -·.rtuz auA...... ..,..,* ... 

Intrunirea partidului poporului 
la Cernăuti. , 

La Cernăuţi a avut loc o mare intrunire a. 
partidului poporului la care a participat şi d. prim 
ministru A vert·scu. 

In gări le Burdujeni, lţcani şi Dărmăneşti s'a 
făcut d·lui general Averescu o primire foarte în;:. 
sufleţită. Perollul gări!or era înţesat de lume Între 
care se observau şi numeroase doamne. 

In g<tra Cernăuţi societăţile corale au exe
cutat o bucată de binevenire la întrarea trenului 
tn gară. 

D. general Mircescu a salutat pe primul mi
nistru in numele armatei, iar preotul Sandru, pri
marul oraşuiui, a adus cuvântul de bunăvenire al 
tutulor confes1unilor. 

Cortegiul având două sute dilă reţi în frunte 
a parcurs străzile oraşului până Ia locul intrunirei, 
tn faţ1\ teatrului. 

Acolo a vorbit d. ministru al Bucovinei Po
povici care a arătat că întreaga Românime aş
teaptă desăvârşita realizare a Unirei. 

La urmi a vorbit d. general Averescn mul
ţumind pentru primirea făcută şi făcând un larg 
expozeu aJ activităţii guvernului şi al situaţiei po
litice. Oraşul intreg a făcut primului ministru ovaţii 
entusÎaste. 

Noui decizii referitor la impozite. 
l\IinÎsterul de finante a dat urmatoarea nouă 

decizie in privinţa apli~ărjj nouilor impuzite: 
"Comisiunile pentru eva;uarea~ proprietăţilor 

cladi te ~i neclădite, cum ~i pentru sta~irea valorii 
locative, prevăzute de an. 4, 16 şi 78 din legea 
sus menţionată cUnl\li din legea impozitului prog
resiv pc avere şi pe îmbogăţirea din timpul ril.z~ 
boiului, vor incepe lucră.l'ile lor la 1 Novembrie 
1921. 

De odată cu lucră.rile acestor comlslunÎ se va 
face verificarea şi rectificarea declaraţiullilor de 
impunere, cari vor fi dale de contribuabili până la 
data când comisiuni!e vor funcţiona in fie care 
localitate, Aceste declaraţiuni vor putea fi primite 
şi de către preşedintele comisiunii, urnlllnd ca ete 
si fie inregistrate ulterior la percepţii, de unde 
decJaranţi i vor lua numărul de inregistrare. Veri~ 
ficarea decJaraţiunilor se va face de preşed. comi
siunii sau de funcţionarii delegaţi de administraţiile 
financiare tfl prezenţa comisiunii, Cu această ocazie 
contribuabilul va putea cere ~i delegaţii fiscului 
sunt datori a rectifica declaratiile conform arătă· 
rilor Jor verbale, ' 

Contribuabilii cari nu vor da declaraţiile lor 
generale de impunere până. în ziua dlJd comisiu
uile de evaluarea imobilelor lucrează. in localitate 
şi nici nu le vor preda in mâinile preşedintelui co
misiunii, vor putea depune aceste declaraţiuni la 
percepţii până. Ia 1 Decemvrie 1921, termene 
fixate prin jurnalul consiliului de miniştri No 
3214-921. Aceşti conlribuabilÎ vor avea să dea. 
la evalu1irile proprietăţilor lor fonchre fie verbal, 
fie îi! scris, toate lămuririle neCesare in ce priveşte 
stabilirea acestor evaluări pe bala cărora impune
riie se vor stabili mai târziu, la termenele ce vor 
fi publicate, ţÎllitndu-se seamă şi de declaraţilllli în 
ce priveşte celelalte elemellte de impunl!re., 

. .A 

Ştiri din streinătate. 
- Primul ministru bulgar a sosit la Sofia 

venind din Geneva. 
- In cursul lunii Septemvrie au intrat in 

tezaurul public bulgar 219 milioane leva provenind 
din taxele de impozit .. ~ • 

- Parlamentul grec a dat guvernului un vot 
de încredere. Parlamentarii venizelişti s'au ab
ţinut, declarând că doresc un deplin succes' dlni 
Gunaris În călătoria sa, dar cA desaproblL opera
flUlllIC UJ111~Qlt:. ltllIlJ';'U 11 11 au VVL<H. 

- Primul ministru ungar ,i ministrul de interne, 
contele Banffy, intorcându-se dela Veneţia au fost 
primiţi ~i ovaţionati la gară de reprezen tanţii tu
tulor partidelor politice. Minrştrii răspunzând ova
tiunilor au declarat că rezultatele sunt inferioare 
~forţărilor făcute, dar ci vocea unei naţiuni nu 
poate fi înăbuşită. 

Circumstanta că Ungaria a putut să nego
cieze şi să trateze cu marile puteri tre:'uieşte so
cotită. ca un rezultat important pentru statul ma
ghiar. Virtu ţ ile traditionale ungare constă. în uni
tate şi moderaţiune şi ele trebuiesc să conducă. po· 
purul maghiar la faurirea supremei datorii, în 
mod legal, prin împiwirea. obligaţiilor luate la Ve~ 
neţia. -SelHltul amei'icun al. respins umcndn

mentele senatorului '" olsch. 
Washington. - Senatul a respins prin ridi

carea mâinilor amendamentul care tratează. despl".t 
pacea cu Germania, propus de senatorii Wolsch şi 
De Montano, prin care se preconi:r.a. uniunea sta.
telor unite cu alte puteri in vederea protf'({uirii 
Germaniei contra invaziunilor neprovocate. Un alt 
amendament al senatorului Wolsch, prin care 
se cerea să se acorde ajutor Germaniei in cazul 
când ea ar fi atăcată. a fost de asemenea respins 
prin 62 voturi. 

Sovletele nu permit intrarea in Ru
sia al delegaţi unei de uJutorare 

daneză. 
Riga.. - Sovietele se opun întră.rii in RusÎa 

a delegaţi unii de ajutorare danezâ. Ele nu permit 
să i se dea delegaţiunii cuvenita autorizaţiune de 
întrare decât in anumite conditiuni socotite ca 
foarte jignitoare pentru cei cari' ben~vol se oferă 
să dea ajutoare Rusiei, 

(Prin fir special.) 

INFOlll'lA TIUNI. 
~ >i 

- Sâmbltâ 29 Octomvrie or~le 9 seara va 
avea loc tn sala .Crucea Albăc pnma ~ezătoare 
culturală. a societăţei .l\liiri\~li, filiala Arad. care 3.! 

a luat frumollsa hotă.râre de a oq~ani1.a· regulat astfel 
de şezărori al căror program urnlat de dans Se va 
anunţa la timp prorga.mul şezătoarei dela 29 Oct 
este alcătuit dintr'o conferinţă, muzici, vocală ~i 
instrumentalA şi declamaţii 

-- Cu ocaziuuea vizitei Reginei Maria în Cluj 
familiile prisonierilor ardelelli, cari se afiă i"Că I~ 
Siberia au inaintat Maiestăţii Sale un memOI iu re. 
dactat în -termeni mj~cători, prin care cer ca Regina ,sI: 
să intervină pentru eliberarea acelor prisonieri. 

Matchul de box, ce a avUt loc la Londra 
pentru sampiollatul Europt'i. Krcutate mijlocie, ître 
Lewis şi Bascbam. s'a terminat prin îllfrângerea 
celui din urmă. care a abandonat lupta la al doi. 
sprezecelea rund, 

- Solemnitatea desrhiderii cursurilor la Vni. 
versitatea din laşi, a fost fixată pentru ziua de 23 
Octomvrie. 

La laşi s'a dt<schis ieri conferinţele preo
ţeşti printr'un 'l'edeum. Mitropolitul a ro~tit o pre. 
dică care indeamnă preoţii la muncă. devotata 
pentru unitatea sufletească. a neamului. 

Cursul leului a fost ieri 9 şi trei pî\trimL 
Prisonierii irlandezi deţinuţi in lagărele 

dela Pikeisland s'au revoltat şi au devastat cii
dirile. 

- Generalul Mtlngin intr'o ~o[Jfe.rillţâ ţinută 
în Rio de Jallciro, asupra victonet a spulberat 
Într'un mod magistral campania dusă contra trupe. 
lor negre . 

Intre guvernul român şi cel grec Se ur· 
mează tratative pelltru schimbul unor anumite pro· 1 

duse care vor beneficia de UII tarif special pâna 
la incheierea unei convellţiuni comerciale. Printre 
altele România va furniza Greciei lemnl.i.rie, de ·1; 

constructie necesară nouilor colollizări din Azia 
mică.' " 

- La Angora sunt a~teptaţi să. sosească. acolo) , 
mai mulţi ofiţeri unguri. 

In zilele de 15, 16 şi 17 Octomvrie s'o 
,ţinut la Essen a cincisprezecea adunare a amploia· 
ţilor comerciali germani. 

Patru mii amploiati, care' reprezentau pe 
-;i~ o<CO _!!., -- J __ .. r-..... - 1- _ .... _-_ ... __ ..... _ .. ~_ ... _. 

- Din Constanţa se anunţă. că judecAtorul de 
instrucţie d. Stoicescu a emis mandat de arestare 
contra lui Toma Ionescu, ş~ful echipei din servi· 
ciul tntreţinerii c. f _ro Individul adoptase o copilă 

I numită Mărioara Adam Gârnac, în vârstă de 9 ani 
dela orfelillatul General Dragaliua, pe care a vio· 
lat-o. 

La New·York se fac mari pregătiri pentru 
primirea mareşalului Foch. C'ire va sosi acolo la . 
28 Octomvrie. O f10riJă de 40 vase de război n 
eşi înailltea vaporului care va aduce pe mare~al, ~c 
şi·) va primi cu salve de onoare, ~~ r 

- Ministerul de comunicaţii al Poloniei;. n 
aprobat coucesiunea acordară. unei societăţi aeriene c 
pentru exploatarea liniei aeriene Varşovia-Pari& 
El a cOl!cedat Între altele exploatarea nouilor linii 
aeriene Dantzig-Varşovia şi Paris-Dantzig-Var· 
şovia-Lwof şi directiunea viitoare spre Bucureşli 
şi Varşovia-Moscova. 

- Ziarele din Geneva antă că alegătorii din 
acest ora~ s'au pronunţat contra acordă.rii de dre~ .1 

turi politice a femeilor. 

- Generalul Pershing a sosit la Londra, undll 
a fost foarte călduros aclamat de populatiune. 

- Ziarele engleze anunţă că in provincil 
Malabar a isbucnit revolta indienilor. Ofensiva tru' 
pelor engleze e iminentă.. 

- cChicago Tribulle~ află. că Harding a ho
tărât numirea lui \\Tiliam Brice Thompson ca. am· 
basador al Statelor Unite la Berlin, după ratificare, 
tratatului de pace. 

-:- La Ia~i a avut loc congresul partidulu: 
naţional liberal. Cu acest prilej d. Mârzescu a fă· I 

cut o expunere a situaţiei politice. 

- In Juna Octomvrie s'a Inregistrat Ja Pari! 
o căldură de 32 grade la umbră. Din aceasli 
cauză. seceta este deosebit de mare, tn Franţa ca 
~i în alte regiuni din occident. 
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_ La Bucureşti se aşteaplă cu VIU interes 
lirea unui ~are avi.on fr~llcez de pas~geri ~i 
",tă, Aceasta. călătorle aenană este făcuta. pentru 
~~plectarea liniei Paris-Strasburg-Praga-Viena 

va Budapesta-Belgrad-Bucureşli. Călătoria a-
~: iI:iS1a între Franţa şi România se va face în 16 
fel Jtl in douA etape .•• 
va - Ziarul "România Nouă." din Bucuj;e~ti ~i·a 
eL ~tat apari ti a. 

~i. _ Azi, Joi urmează a se prezinta la biroul 
Orulatiei locuitorii din: . . . 

uj, '1 Circ. 1 str. Mără~eştl, (partea farmacIeI, dela 
In pmacie până la str. Episcop. ~iorogariu) .. 

·C. Circ. Il. str. Colonel Firi CI, str. Trel Vră.bii, 
Da ,:r. Scurtă 

Circ. III. str_ Sava Aaicu. ,. 
Ira _ Pe apa Prutului, pe un 
tre ~tat de siguranţa din Basarabia 
'ea it dovedit că in .ti.mpul războiului 
~i·!erriciul Bulganel. 

şiep a fost 
un contraban
a fost spion 

_ La Craiova au fost inaugurate noui secţii 
~3 icale: venerică, infantilă ~i secţia maternităţii. 

Ile secţii au putut să fie organizate graţie 
ei de două milioane dată de Ministerul de 

ee- rut. 
re- __ La congre~ul profesorilor secundari din 
ata 

~:enia, Oltenia şi Banat deschis la Craiova 
discutat importante chestii de fnvăţămâut. In 

mL ~rintele ce s'au ţiaut s'a illsbtat asupra rolu
ele profesorilor şi s'a exami[~at legătuta dintre a· 
II- ~ţlile judeţene ~i asociaţia profesorilor. S'a 

utaI de asemE'Oea îu prima zi a congresului, 
ula ,iunea permiselor şi cOllcediilor. 

,rat _ Azi, Joi se va reprezenta la teatrul orăşe
le- il: ,8ohemiic cu Vilhelm Kertesz şi Silvia Tiron. 

roluri principale încă Ai. Horvatb, Des. Rona, 
ur, 'zhy, Szabo şi Acs. Vineri se deschide cu 
ro· .. ,dac, lucrarea de mare reuşită a lui Francisc 
,"â ~lr, seria reprezeutaţiilor cu Poor Lili, Distinsa 
treţa va juca cu aceasta ocazie pentru intâia~dată. 
de rad în rolul titular al acestei piese şi astfel e 

lzia ~ interesul mare arătat de publicul arădan f8ţă 
tprezelltaţia de Vineri. Biletele pentru aceasta 

)10 ~,elltaţie sunt aproape toate retinute. 
J (j)mpania evreo-germană condusă de Stram

, RabirlOvitz atrage zilnic un număros public cu 
7 ii Itlentaţiile în Jimba de jargon şi punctele Sin_j' 
Ha' ice ale membrilor companiei. lndeosebi prima-

;0 Strammer ~i-Rabinovi(z captivează publicul 
pe !t!:'ctele lor de I'll.nto A."i "A~.X ~A •• - ; •• _-

. ~I'jlc drama po.loneză. In urma reuşitei mari, '1 

. de ",uia a prelungit stagiunea sa in Arad. 
iare C " d 1 d' B d ,- - omlSlUnea e cODtro 10 u apf'sta a 1 
m·"" d' fi" A f T ~i"at Istrugetea otel aeriene ungare. u ost 
li 8 ~se in total 100 aBroplane Al 75 motoare. I 
ani T 

vw· - Inspectorul comercial şi industrial al re- II 

i Timişoara, d. Popescu a sosit ieri la Arad 
Itr~ ~,tia negustorilor de mărunţişuri şi a birjari-

TELEGRAllIE. 
(Prin fir special.) 

o interpelare a partidului soeiaHst 
polon. 

Vm·şovia. - Partidul socialist a prezentat in 
adunarea naţională. o interpelare adresată ministru
lui de externe referitor la obligaţiunea ce a luat·o 
guvernul de a expulza pe emigranţii antibolşevici. 
In motivarea interpelării se spune ci guvernul 
este îndrep~ăţit să impiedece activitatea emisarilor' 
antibolşevici. fnsă el nu are dreptul să suprime 
dreptul de asil politic al Poloniei. 

Illcetarm\ ostilităţilor in Asia mică. 
Londra. - O telegramă. din Constantinopol 

către »Morning Post. vorbeşte de incetarea ostili· 
tăţilor În Asia mică ~i Incheierea unui armistiţiu 
care nu va intArzia să se producă pe baza projJU
llerilor marei Antante, 

U II Îru prulllut al Industriei germune 
pentru acoperirea reparnţiunilor. 

Berlin. - ~Beriiner Tageblatt. află că oferta 
cercurilor industriale în chestiunea procurărei unor 
credite pentru acoperirea reparaţiunilor a luat O 
formă favorabilă.. Ind1'lstria germană speră să poată 
contracta un ÎOlprumut de 500 milioane dolari care 
ar urma să fie amortizat în la <lui. 

Inchiderea sesiunef Unlunei po .. 
poarelor .. 

Viena. - Sesiunea consiliului general 'al 
Uniunei popoarelor a fost Închisă astăzi printr'un 
discurs al preşedintelni Ador care a mulţumit 
gu vernului austriasc peutru găzduirea' ospitalieri a 
delegaţi uni lor ~ treie. 

Deficitul cailor ferllte poloneze. 
V(jrşovia. - Ministrul comunicaţiilor a de

clarat in comisiueea sehimului polonez că deficitul 
anual al căilor ferate poloneze se ridică la suma 
de 32 miliarde. Tariful a fost urcat simţitor. Mi
nistrul a exprimat părerea că trebue redus treptat 
numărul muncitorilor dda Căile ferate; O conce
diere imediată. a unei mare părţi d~ntre muncitori 
ar produce o agitaţie prea mare ~i opunere din 
partea sindicatel ar muncitore,ti. 

9th.f .'It .... Dolel .... 

Bruxelles. - Ziarul "Soir" anunţli. că. fn 
urma prezenţei ministrului de lucrări publice la 
manifestaţia socialistă, ministrul apărării naţionale 
~i-a Înaintat demisia, 

Incendiul din BârJad. 
Bârlad. - Generalul Ionescu directorul ge

neral al C. F. R. a sosit în localitate spre a an· 
cheta cauzele incendiului din gara BârJad. 

Pagubele sunt de aproape 3 milioane. Au 
) la ~,inspector Popescu a conferit ieri dimineata 

n ~sle două chesliuni Cu primarul oraşului şi 
~al,m~umscriptiei ad~illistrati~e întâia. In, pieţele 

wl a -SPOrit acl.>c& în o masurii [Jumalul ne
Ii!or ce vâud Illltrunţişuri şi textile in corturi. 

ei;. Illenea a sporit în număr de 250 şi birjarii, 
e~e :Id:iul oraşului adecă Cu 150 peste nnmărul 
ar1~ de statului in vigoare. Cu ol!uzÎa conferinţei 
~mli ~ ~'a discutat modalitatea de a ,reglementa 
,ar: le aceste chestiuni. O decizie definitivă nu s'a 
'eşll eocamdată, 

fost distruse atelierele de vagoane şi cele de 
1 montaj. In legătură cu aceasta - au sosit şi in
(, spedorii regionali respectivi spre a studia dacă e 
. necesar a se construi în gară alte ateliere, sau a 
( se desfiinţa şi cele rămase. 

,~ercul de recrutare: Biroul pensiilor şi al 
din ·1 Judeţean I. O. V. Arad aduce la cunoştinţă 

rep- 'pând de la 15 Octomvrie toţi invalizii, or-
1 \ilJl1ve!e de război din oraşul Arad având 

Indl ·je consultaţi uni medicale, sau de tratament 
~i~iiiu, se vor prezinta la d. dr. Pleşa Ioaa, 

n -il ~lhhai Viteazul Nr. 8 Între orele 2-4 d. m. t;,. entr~ cazuri grave, d. medic va fi inştiinţat 
li nZlta la domiciliu. 

ho> 
am' testarea redaetoruJui zinrulul 
ilre, ~ TUg Uche RUlHIscbau. " 

~rlin. - D. Stadler, redactorul ziarului 
lulu: ~he Rundschauc a fost arestat, şi cotespon

fă- i·a fost sechestratli. El e acuzat de inaltii. 
ti pentru articolele pe care le-a publicat In 

'arls ~,1i~p. Se ,tie că. d. Stadler duce de câ.teva 
aslâ aanl o campanie de presă extrem de vioJentă 

ca Ira persoanei dlui Wirtb .. 
(Prin fir special.) 

I ~BâlciuI din Praga. 
Praga. - Azi a plecat primul tren de mostre 

al bâlciului din Praga compus dintl"o garnituri de 
vagoane. Tn~nul a plecat spre România şi Bul
garia. La acest tren exposiţie vor participa 77 
firme, din diferite branşe. 

D. Drummond in Paris. 
Paris. - Sir Erid Drummond, secretarul ge

neral al Ligei Naţiunilor va sosi la Paris malfle 
dimineaţă.. E probabil că. d. Drummond va da re
prezentanţilor aliaţi, la conferinţa ambasadorilor 
explicaţiuni complimPntare referitoare la rec:>man
daţiunea adoptată la Geneva pentru împArţirea Si
Iezi ei superioare şi asupra regimului economic, ce 
trebuie~te stabilit Între Polonia şi Germania tn a
ceasta regiune. 

Alegerile pentru dieta Prusiei. 
Berlin. - Comunicatul de azi dimineatl 

asupra alegerilor pent,ru dieta prusiană numă;ă 
814- mii voturi socialiste şi 835 mii voturi bur
gheze. Burghezii au obţinut deci o mică ma
joritate. La alegeri s'au prezentat 70 la sută din 
alegători. 

PreSl1 din Pt~sta desIJl"e procesul 
din Cluj. 

Budapesta. - Ziarele publică numeroase co
mentarii asupra sentinţei ce ~'a pronunţat in pro
cesul de înaltă trădare din Cluj ~Magyarorszag-~t 
scrie că aceastii. selltinţ~ va avea n\sunet în Ar
deal ~i tn Ungaria ciuntită. Românii nu î~i dau 
seamă că, prin asemenea procedee îngroapă. foc in 
acele fundamente pe cari vor sA-şi construiască 
noul stat. Ziarul spune că nu vrea să intre in dis
cuţiuni cu raţiunea românească. EI apelează tnsă 
la inima românilor din care le va mai fi rAmas o 
bucăţică: 

• Gâ,ndiţi-vă la st'tngeroasa soarte a unguri mei 
înainte de a pronuuţa sentinţa de moarte" 

Incidentul misiunei poloue tu. lIoscov~L. 
Var~avia, ......:!" Cicerin a adresat misiunei po

loneze din Moscova o notă prin care î~i exprimă 
regretele sa.le cu privire la inci1entul care a avut 
loc Între agenţii guvernului ~ovietic şi reprezen
tanţii misiunei polone:t.e diu Moscova, Col. Veli
kovski şi dr. Ravici. Cicerin a promis deschiderea 
imediat a unei anchete şi pedepsirea vinova
ţilor. 

N eJinişte in J ilIlOllill pentru parUci .. 
parea lui Lloyd George Ia cont'erhlt.a 

din Washillgton. 
Tokio. - Ştirea cumcă Lloyd George se va 

duce în per:>loană la conferinţa din \Vashington a 
provocat vii comentarii şi e posibil să Se nu
meascl un nou .ef al delegaţi unei japoneze la 
Washington. 

O llouă flotă P,llgIeză. 
Paris. - Ziarul _Daily Express~ din Londra 

e informat că. Anglia ~i dominionurile vor consi
dera necesar să se continue o nouii. flotli. engleză 
puternică 10 extremul orient cu baza la Singapore, 
dacă nu Se va ajunge ia un acord in chestia pa
cificului la conferinţa din Washiugton. 

HotărârelL Ligei Naţiunilor şi presa 
germană. dIn El veUa. 

Berlin . . -Baseler Nacbrichten« regretă el o 
parte a problemelor economice rămâ'lând fncă 
neresolvate, Europa şi restul lumei vor avea de 
suferit încă cu J 5 ani inainte. , 

.... ~t!ue lJuncner L.ellungc declară că Consl-
Iiul Ligei Naţiunilor a luaI O hotărâre fără a ţine 
seama de aproape 100 mii germani cari rAtnân 
sub dominaţie polonă, dacii. o mare parte a 
Prusiei răsăritene şi a Posnaniei vor fi date Po
loniei. 

Rad. responsabil: Laurenţîu Luca. 

CINEM ATOG RAFE.·-· 
Demonul. (Soţia lui Claude) mare atracţie tl1 

4 acte în ,Apolloc în 19, 20, 21 Octomvrie. 
Inginerul Claude î~i consacră toală actidtatea sa 
pentru a contribui din toate puterile sale la refa
cerea Franţei umilite în rlzboiul din ] 871. Toată. 
activitatea e slâllj .. nÎ'ă, de wţia sa Cezarina o f~
mee coruptă, care e gatl._ să 'vânză unui spion 
toate planurile bărbatlllui ei. Spionul e ucis de 
soţul său, când Cezarina vrea să vdudă planurile 
cu ajut,oruJ unui alt spion. Scăpată. şi de aceasta 
înfluenţ,>ază pe asistentul lui. Claude să·i predea 
planurile, Intr'un moment slab i le predă, Claude 
însă apare la timp ~i prin o împuşcătură ucide pe 
Cezarina, iar lui Antoniu azistentul fI zice ~ Să ve· 
aem de lucru. 

• 
Romanul unei femei, dramâ sociali În 6 acte 

în ) Urania- în 19, 2U Octomvrie. Istoria tragicA a 
unei fete orfalle. Ajunsă la o contes8. ca O damă 
de conversaţie, o în~ară fIUl contesei, la ce contesa. 
o alungă. Acum ajunge pe mâna unui aveuturier, 
care vrea sit o folosească, ca să atragă pe carto .. 
forii fal~i la casa lui Con venind cu timpul ca damă 
de lume mare (demîmondă) cu fiul contesei află cii. 
acesta e trimis in misie diplomatică, A venturierul 
o sileşte sA pună mâna pe secretele diplomatice 
cu ori ce preţ. Orfana tnsă con venind din oou cu 
tin~ru{ conte ti spune ci vor să-I ucidi) la c~ un 
plumb li trecu prin inimă şi moare. 

",i 
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MIC A P U B LI CIT A T E, I ~~;,~:~g: g: I~:c;ier!O' d!ra ]R2?et~~1,vr~: 
Scrietor evelltuel domnişoară află. aplicartl pe 

)li,ngă cOIJdiţiuni favorabile la notltriatlll din Che
reJt1~. (Jud. Arad). 

Teatrul APOLlO ..... Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
In 1~. 20, 21 Octomvrie 
Mierouri, Joi, Vineri 

Tablouri sportive. 
Concursul AMTE-AAC, 

In HJ, 20, Ootomvrie 
Miercuri, Joi 

Tablouri ~portive. 

Concursul AMTE-AAC. 

26 OctomvriH numerile de înscriere dela 
41-60, IR 27 OctolUvrie numerile de în
scriere dela 60- ,';5. 

:Motociclete: la 28. Octolllvl'ie Hume
rUe de înscl'iere dela 1 ~12. 

1n zilele arătate mai sus se vor eli
hel'a, şi nouile pel'mise de liheră circulaţie 
inschimbul celor exi8tente. ' 

Cei cari nu se vor prezenta la ter
menul aratat, vor suferi rigorile al't. 47. 
din lege. . 

20 Octomvrie 1921 

Ca vadiu se vor depune 100/0 I~ " 

preţul de strigare, sau in hârtii de valo~ 
acceptabile. 

La licitaţiune se poate participa, 
oferte orale şi in scris. 

I 

Ofertele In sct'is se Val' Inainta În:' , 
inchis, şi cele orale se vor Inainta, înal~ . 
de începerea licitaţiei se vor lua în {,) ; 
siderare numai atunci" dacă le este ah 
rat şi vadiu şi dară ofertantul declarh 
cunoaşte Şl primeşte condiţiunile lie 
tiunei. Celebru roman a lui A, 

Dumas films ,La femme 
de Clauda. 

Demonul 

ROmanul lui Maroel 
Prevost 

Romanul unei femei 
Conditiunîle li citaţiull ei minueude 

Octomvrie 1921. I pot privi inainte de începerea licita~' 
, Prefectul Poliţiei: I la Dnul c~onsilier economic. I 

Arad, la 15 

(ss) Ovidiu Gritta. I Arad din şedinţa serviciului eCOD~ 
~;;;;;;-;;;;;;;;iiii;;;;;;;';;;;;;;;;;;;ii ~ al oraşului municipal ţinută la 1 ON'. 

(Sotia lui Claude). f Dramll socială în 6 aJW, 
Atracţie maN în .j, act,e .• "" Prim actor: P. Meni-
Prim actor: P, Menichelli.II'--' chelli. 

!! I vl'ie 19~ 1. 
In atentiunea g50 

1 

cum'părătoriiorde mobile 
Mobile pentru prâ-nziror ~i dormitor se pot 
oumplra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deăk Ferenc) N r. 40 

Prefectura Poliţiei Arad. Secţia Administrativă. 

No. 7797-921. 

FRAŢtl NEUMAN 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 

Fabrica de făină ARAD 

Consiliul comunal al oraşului Arad. 

No, 355-1921. 
Illstiin tare. 

, · Licitatinne minuelldll. Pentru clasarea vehiculelor cu tmctiune ' 
mecanica se va ţine în zilele de la 24. Serviciul 'economic al oraşului muni-
Octomvrie la 30 Octomvl'Îe 1921. la Pre- cipal Arad ţine licitaţiune minuendă în 31 
fectura Politit~i At'a~) stI". ~fară.~eşti, unde I Octomvl:i~ a: c. la ora. 4 p. m. in loca.li
se vor prezenta tOţl propnettu'll de auto- I tatea oflCllllm econOl1llC No. 104, etagIUl 
cam:oane, n.utol1lobile şi motoci<!l.ete, ce le 1. al primariei pentru darea în 1\I'ânda a 
posed. fiind prevazuţi şi cu facturile de localităţii de magazin aflator pe stabili-
cumparare, după cum urmeaza. mentul Mittelmanu. 

Automobile şi camioane: la 24, Oct. Pretul de strigare este 3000 lei. 

\ 

1 Serviciul eCORDiIIl I 

1:···························· .. ·· . '! AVIZ! t', 

• • Subsemnat.ul am preluat, ospăt ăria nPâlff," 
: din Şiria Sâmbătă. in 22 Octomvrie ~e~ 
• ţine deschiderea cu mâncări ~i beuturi a!" 
: seara Cina porcului, serviciu prompt, pUi' 1 

: ieftine. Rog sp~iji. PETRU O ANA prop" ( 
• nul On PubllO; 11 ", j 
• -fi- • ~ • 

• . I ••••••• o •••••••••••••• a •••••••• M . 

--------------------------------1'( 

Calfă p~:::de limba rom~ ; 
se prime~te în angajament sau dela prima Nu, 1 
la magazinul de oiorapi, articli de tricotaj şi' 1 

Andrei Barsony ~:;d'I~~ : 
I _U_ •• _~_"''' __ ''.WI"( 

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