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ZIAR tJOTIDIAN NAŢIONAL INDEPENDENT. 
şi administraţia: Bul. Begina Maria 21. - Abonamentul pe 1 an L. 200, pe 1/2 de .n L. 100, pe 3 luni L. 60 

Colaborarea liberale din Ardeal, uu poate fi tn nici 
un caz, pretenţ,ie legitimă şi modestă. 

Două comemorări. 
La. Curtea de Argeş, s'a facut, Sâm .. 

Condiţiile acestea reânoite, în mod bătă, pomenirea marelui domnitor Neagoe 
nedibaci şi de persoane ce sunt privite Basarab, şi aceea a Marelui Rege Carol 

Aşa după cum era ~e a.~teptat,. în la Bucureşti într'un anumit fel de ]u- 1, fngr'opat în aceiaşi glorioasă mănăstire. 
tratativelor cu liberalu, partIdul mină, au avut darul să răcească foarte Keagoe Basarab, a fost una din figu. 

. partidului naţional cu liberalii. 

ftlilO'h .... THl român a văzut marea greşală, să- mult entusiasmul tratativelor şi să dispue riie cele mai de seamă ale istoriei noastre 
a de autorii nesocotitelor declaraţii pe liberali 1n mod defavorabil, faţlÎ de . 1 . .. 1 t â. 

"1 b I'dee'" de colaborare, şi aceasta cu deplina şi una dm ce e mal esenţla meu ~ .~om(: la Alba Iulia cum şi acuzaţll e repro a- .... neşti, de oare ce in afară de vItejIe ŞI 
ale acestora în contra vechiului regat. couvingere ca partidul naţional romAn, de desinteresare, el a avut credinţa in 
De aceea pentru a nu se periclita şi complectamente i slab şi complectamente Dumnezeu, el a avut credinţa aceea mare 

'mele posibilităţi de salvare a partidului izolat, revenind la realitate, va l'~nunţa şi sfântă, ce a fost totdeauna considerata 
_.aIHll.IH atâta. de izolat şi pen~ru a se in:-Ila toate preten~iile sale,. pentru. a-şI a81- ca aparătoarea naţiunei româneşti. 

imput~l'lle .ce ar putea ~l aduse con- . gU~'a, cel puţm, pentlU SCUl tă vreme Neagoe a crezut în puterea şi în drep-
~artidulUl că nu . a ş~n:-t să pro- t eXIstenţa. . tatea divina şi crucea la el a fost mai 
ŞI să facă faţă SItuaţieI, organele I Intorsatura aceasta a lucrunlor, pă- pl'e sus de sabie de oare ce crucea era 

conducere tran~il~ănen~ au cerut în ~ubitoare A pen~ru pattidul naţional român, I pentru marele v~evod simbolul dreptăţei 
hot.ArAt, desmmţlrea msultelor de la tlll~e s.Ei mfăţl~eze .pe ~ces.taca d:lş~an şi al cinstei, al sacrificiului de sine şi al 
Iuha.. al Ideel lle umre ŞI, solIdaritate nu.ţlOnaIă? iubirei de oameni. 
Atuncea a îneepufo serie de desminţiri 1 ceea ce pretinde o clarifica.re repede ŞI Această mare credinţa şi-a găsit în-

de l'ectit'icări, care de care mai nedibace şi precisă a situaţiunei. I făptuirea materială, in somptuosul monu-
rău întocmite, pentru a face să se ..... _-.. _'P ... , .... ,.._ _'. ment de artă româneasca şi creştină, 

... vu«,.._ impresia penibilă lăsată de cuvin- _ _ '. • Curtea de Argeş, ce străluceşte, pentru 
vinovate ce fuseseră pronunţate, in Calatoria M. S. RegelUI. călătorul care se apropie, ca o minune 
de" iL nu ~e da liberalilor o~azia ~ă i S '.. 1 T izit LuO'ojul Timisoara din basm, orbitoare de IU?lină şi de 
că tratatIvele sunt îngreUIate, In 1 n \ CI unu 'a v ~ il ~ , frumuseţe iu razele putermce ale 803-
gafei făcute de vorbitorii tl'anSilvă-! şi Aradul. " I reluL 
cu prilejul adunarei din cetatea lui I Se anunţa tn mod oficial 6ă M. S. De aceasta sfântă măn(tstire sunt le-
Viteazu. Sa întâmplat, adecă exact I Regele va binevoi sa viziteze câteva din gate credinţe şi legende frumoase şi im
ce spusesem noi că avea să se In- ! principalele oraşe ale Bănatului şi Ardea- punMoare şi care continua să treaca din 
: a sărit to~ Banat,?], tot Ardealul jiului. .. . . . generaţie îA generaţie, câtate de artişti 

o buna parte dm vechIul regat pentru I Suveranul va VIZIta LugoJul în ZIUa şi de poeţi. 
scapa, pentru a nu ştim a cAtea oară, I de 22 curent; tn ziJele de 23 şi 24 Ti- A]Murea de credinciosul domn Neagoe, 
d. Vaida Voevod, care nu· a învăţB:~ mişoara, iar în ziua de 25 Aradul. La Ti- doarme de şepte ani făuritorul României li

arta de a şti să-şi stăpAnească nerVll mişoal'a, aşa după cum se anunţă, M. S Re- bere, învingătorul de la Plevna, şi aceste 
arta de a se exprima astfel în. rom~~ gele va vizita şi unele localităţi ş~ ,re- două figuri mari ale istoriei române, aceste 

in cAt s(t nu revolte pe tOţI bunn giuni din împrejurimi. Programe ofiCIale două simboluri naţionale, au fost come
.V~"~~" prin acuzaţiile sale ]a adresa ve- vor fi întocmite tn toate oraşele pe unde va morate Sâmbătă, tu măn(tstirea uluitoare 

regat. trece M. S. Regele pentru a se face su- de frumuseţe şi în emoţiunca întregei ţări 
Această nouă atitudine ~ partidului vel'anului o primire. cu adevărat măreaţă. care dacă nu a pu)ut să asiste ~.ziceşte! 

romAn, care voind să scape pe Această probă de dragoste pe care a fost insă cu gânduI şi cu conştilllţa 61 

nu face altceva de cât să le M. S. Regele o dă Bănatului şi Ardealului românească, acolo. 
un nou vot de blam, de şi luată in arată sentimentele inalte şi nobile ale Su- ___ .. t. ". _._ ... _ ..... 0 ........ 

tratativelor cu liberalii, este inu- veranului faţă de teritoriile desrobite ce 
dealminterea, după cAt se pare, din au avut atât de mult de suferit şi pe care 

AU"""",a condiţiilor puse de organele con· M. S. doreşte s(t le cunoască cât mai de 
ale organizaţiei transilvanene, aproape. Ştirea vizitei Regale, rMpândită 

la modalităţile colaborării. de altfel mai de mult, a ajuns în multe 
Partidul liberal socoteşte că partidul din comunele şi localităţile Ardealului şi 

.... ,,,,"' ..... român, fiind puţin popular, chiar Banatului fiind primita pretutindenea ou 
Ardeal, lipsit de norme de conducere, o mare satisfacţie. Un imens număr de 

I~JIljJ·'tk;""'eDibrat şi fără de coheziune orga- locuitor ale oraşelor, comunelor şi satelor 
nu ar avea dreptul să formuleze decât se anunţă că va veni. să iaSă în intâmpi-

oer"'''.M~~ţii modeste şilesne deci de acceptat. narea iubitului lor Suveran. Vom da la 
Condiţiile puse însă liberalilor, numai timp programul ce sa va întocmi cu pri

modestie nu se poate spune că s~f~r, jlejul vizitei Suveranului. _ '_" 
oare ce condiţia independenţei polItIce 

Ardealului şi dispariţia organizaţiilor . , 

Schimbul de prisonleri intre Anglia 
şi Turcia. 

Constantinopol. - Douăzeci şi cinci prisonieri 
englezi printre cari colonelul Rawlison şi căpitanul 
Michel,' au sosit la Ineboli unde se va efeptua 
schimbvI de prisonieri • 

Guvernul Angliei şi mediaţiunea 
italiană. 

Roma. - Ziarul italian ~ Messageroc scrie că. 
rezervele Angliei In ce priveşte propunerea de ~e
diaţiune a italiei În conflictul austfo-uo~ar, au d1s" 
părut în urma schimbului de vederi cari au avut 
loc intre cele douii. guverne. 

(Prin fir special.) 
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Luptele din Azia-Mică. 

(Prin fir special.) 

Cmlslantinopol. - Comunicatul naţionalişti

lor anunţl!. înaintari continue cari se intind în se c
toarele Afinu m· Karahisar respingâad trupele gre
ce~ti spre nord. Atacurile greceşti din spre nord 
de Eskischeir au fost respinse. 

• 
Constanlrnopol. - Turcii continuă tnaintarea 

lor in sectorul Afioum Karahisar şi au ocupat linia 
Sulumely, Karakarslan la 10 km. de Afium-Karahi
sar. Armatele greceşti s'au retras pân! la margi
nele imediate ale oraşului. 

• 
Atena. - (Buletinul presei). Comunicatul 

Marelui cartier general grec arati:i. urmatoarea si
tuaţie militară. pe ziua de eri: pe frontul Dorile 
trupele noastre au urmărit detaşamentele inamice 
la nord de Bozdag până la Sangarios. Pe frontul 
Afion-Karahisar OfcIlzÎva trupelor noastre s'a ac
centuat. Am ocupat înă!ţimile dela Intope. La sud 
inamicul, care respinsese linia noastră a fost res
pins până la Satar. 

Miscarea separatistă din Tirot. • 
(Prin fir special) 

Viena. - O telegramă din Munchen anunţă 

că. tn Tirol mişcarea separatistă de alipire la Ger
mania s'a reluat cu intensitate. Noua mişcare e 
însufleţit! de ofiţeri şi studenţi şi ar fi îa legătură 
cu acţiunea t:ondusă de Ludendorf. 

Motivul flcestei acţiuni e confiictul ungaro
austriac, in care s'ar fi dovedit slăbiciunea antantei. 
Faţă. de această acţiune a Tirolului • Kolnische 
Zeituog" spune că unioniştii t(rolezi căI când tra
tatul dela St.-Germain. Austria va purta • rii.spun~ 

derea '. 
Consecinţele acestei acţiuni ar fi desastraoase 

întrucât Italia ar ocapa Tirolul şi DU e exclus un 
atac cehoslovac şi jugoslav asupra Austriei pentru 
a realiza faimosul coridor slav .. 

* 
Viena. - Propunerile pentru unirea cu Ger-

mania fă.oute de delegaţii Tirolulni au fost refuzate 
la Berlin şi Munchen. 

............ 
Dela Sinodul eparhial din 

Oradea-Mare. 
Eparhia Oradea mare a ţinut pentru întâia 

oar! şedinţa sinodului eparhial. In temeiul statu
tului organic al bisericei ortodoxe din Ardeal, 
sinoadele eparhiale sunt organele prin cari se con
duce biserica. 

Episcopal Ciorogariu în prezenţa a 58 depu
taţi sinodali, a deschis şedinţa prin o cuvântare 
mişcl!.toare. 

După. verificarea mandatelor, împărţindu-se 
membrii in secţii) au inceput lucrările. Şedinţele 
au ţinut 3 zile ţinându-se câte 2 pe zi. S'au dis
cutat două chestiuni: 1) Organizarea protopopia
telor şi 2) Soarta şcoalelor confesionale. 

Cu privire la organizarea protopopiatelor s'a 
hotărît, ca în afari!. de cele 6 protopopiate de până 
aci să se mai alcătuiască, Încă alte 9 protopo
piate. Până aci adecli un protopop avea să ins-. 
pecteze câte 50 comune şi acestea avea să prezi
deze examenele şcolare, ilicând vizitarea canonică 
a bisericilor. Acum s':iu făcut protopopiate mici cu 
câte 10-15 comune a căror control se va putea 
efectua cu succes. 

In urmă sta discutat statificarea ~coalelor. 
Episcopul Ciorogariu dela inceput şi·a dat 

pă.rerea, că doreşte menţinerea şcoalelor confe
sionale. 

S'a hotărît a se face demersurile necesare 
către guvern pentru preluarea ~coalelor confe
siopale. 

Multumirea dlui Bonomi. , 
(Prin fir special) 

Roma. - Preşedintele consiliului Bonomi a 
trimis următoarea telegramă pre~edintelui guvernu
lui român: exprim Excelenţei voastre cele mai vii 
mulţumiri pentru marile manifestaţii făcute repre
zentanţilor italieni sosiţi acolo pentru a reîntii.ri ~l 

iriviora legăturile care leagă naţiunile surori. 

Ştiri din streinătate. 

Lzinele din nitrogen din Lenoa lângă. Hal 
au reânt.rodus sistemul cu 50 de ore săptă.tuÎtnaf 
din cauza lipsei de lucrători. 

Inginerul german Curt Grosz, din Cristi~ nia, 
a inventat un nou acumulator ce promite a fi cel 
mai important pentru construirea de motoare, de
oarece puterea acumulatorului acesta este de şase 
ori mai mare de cât aceia a celor obişnuite. 

-- V niunea muncitorească socialistă; din HeI. 
veţia, a Inceput o mişcare energică in contra ace· 
lor industrii cari vor să reducă. plăţile lucrători-
lor. . 

- Incepând. de Sâmbăta trecută legea spe
cială a fost d~sfiintată în Bavaria. 

- Karachan reprezentantul sovietelor, în Po
lonia a trebuit să pă.râ,ească teritoriul "polonez în 
urma încordării relaţiilor dintre cele două ţări . 

-- Guvernul american desminte ştirea publi
cală de presa engleză cum că statele unite cer ca 
Anglia să-şi achite datoriile ce are în America. In 
aceasa chestiune. Se anunţă din Londra că d. 
Harding doreşte mult ca IDodalitatea condiţiuni lor 
de plată. a statelQr debitoare, să fie în mod evident 
u~urată. 

Sovietele au decretat învllţă.mâlltul obliga
toriu şi gratuit la toate şcolile din republica sovie
tică. 

Inalta comi~iune interaliatii. din teritoriul 
Renan a interzis întrarea ziarului ~ Hamburger 
Nachrichtenc în acest .teritoriu din cauza articole
lor sale agitatoare. 

- La Wiesbaden au fost semnate intre rep
rezentantul francez şi german patru acorduri compli
mentare cu privire la cărbuni, la maşini, şi la 
materialul rulant. 

Din \V ashington viile ştire că. trupele 
americane nu vor părăsi regiunea renană, cu 
desăvâr~ire nici după ratificarea tratatului. 

In chestia căilor ferate particu
lare Transilvanene. 

S'a numit o comiiiune cu scop de a studia şi 

a refera miuisterului comunicatiilor situatia căilor' 
t i 

ferate particulare din teritoriile liberate ce au apar~ 
ţinut Ungariei. 

In aceasta c0misiulle au fost numiţi d-nii: in· 
giner Alex. Cosmovici, Jin ministrul comunicaţiilor; 
dr. Aurel Miile, deputat; dr. Augustin Vellter, 
avocat, Cluj, şi Vasile Pop, inspector pentru căile 

ferate particulare de la direc~ia regională, Cluj. 
. Această eomisiune: a) Va aduna toate legile 

ordonanţele, regulamentele şi statutele societăţilor 

de căi ferate particulare, precum şi invelltarele lor 
din DecemvrÎe 1918; b) vor lua contact cu socie
tăţile de căi ferate particulare, cari sunt obligate 
să-i dea toate informaţiunile şi să pună. ' la dispo· 
zjţie toate actele pe cari le va cere; c) Vor pre
zenta ministerului un me moriu asupra situaţiei 

căilor ferate particulare şi soluţiuni pentru Iimpe
zirea situaţiei lor de drept în cadrele statului 
român. 

" ... ..-z* ..... ~#r,-·zWWIl."., ... * 

Accident ·mortal. 
Pm·is. Aviatorul Payer pe când făcea un sbor 

pe un helicopter, aproape de Sureslles j a fost vic
tima unui accident mortal. .~ 

(Prin fir speciaL) 

INFORNIA TIUNI. ' 
- Consiliul de miniştri va discuta in t: 

rrtnd convenţia economică incheiată cu Austria." 
urmă convenţia va trebui ratificată de p~ i 

lamentA . 
- Congresul economic ce urma să Se ţie 

Iaşi a fost amânat pentru 15 curent. 

- O ciocnire de trenuri 3 avut loc în g; 
Topleţi pe linia Orşova-Timişoarat inlre tie' I 

personal de Bucureşti ~i un tren de marfă. S •. ' 
mulţi răniţi. 

- Oficiosul liberal "Viitorul" publicând 
municatul partidului naţional român, relativ la 
c1araţiile dlui Vaida spune că; acele declaraţi! u 
fost denaturate de ziare . 

Relativ la această chestiune oficiosul,!' l 
dreptarea~ spune cl!. deelaraţiunile apărute au i: •• 
făcute în forma în care ele au văzut lumina. z:' 
şi că numai în urma gravităţii caracterului i; 
s'a dat cunoscutul comunicat de către partidul, ~ 
ţioual român. 

- Oaspeţii italieni continuă să. fie in capi' " 
obiectul unei primiri din cele mai cordiale. _ G i 
peţii au admirat foartp. mult expoziţia din Par 
Carol ~j stau declarat încântaţi de primirea Ce 

s'a făcut. 

- Direcţia C. F. R. a dispus noui nor 'i, 

pentru incArcarea mărfuriior in vagoane. 

Ziarele engleze socotesc că negocierile a, 
Irlanda ar putea să. se prelungeascA p!Înă la C: 
clUn. 

Se an unţă că generalul Stuant, corn' 
dantuI trupelor englltze din Silezia de sus e' 
tualmente la Cracovia. 

- Azi, Marţi urmează a se 'prezenta la bi {~ 
populaţiei locuitorii din: :. 

Circumscripţia 1: Str. Consîstoriului (dela sI!' , 
Horia. până la strada Ml!.răşeşti, ambele p!l.rţi ' 
dela str. Mărăşeşti până la str. V. Stroescu pa. 
stângă. a străzii numerii făra soţi. 

Circumscripţia Il: Str. Senatului şi Piaţa I 

ciulAi şi Piaţa Peştelui. 
Circumscripţia III: Str. Oituz. 

- In noaptea de Duminecă spre Luni a 
cedat subit, la domiciliul său din strada Emin 
ziaristul maghiar Kalmir Laci, în etate de 22 1 

Moartea tinărului ziarist, cunoscut în întreg Ar ' 
~i care prin firea sa afabilă şi prevenitoare c' ! 

gase simpatiile tuturor, a produs adânci regrelt ; 
întregul oraş. 

- Ieri dupii. masă la orele 4- a avut loc 
dinta Consiliului administrativ al oraşului p'. 
luna Septemvrie. S'au cetit rapoartele diferi: . , 
rezorturi şi s'au discutat diferite chestiuni in i I 

turii cu aCi'ste. Revizoratul în legatură cu rapt ' 
său, a. cerut să i se pună la dispoziţie, Încii , 
camere in Palatul cultural, apartamentul ce îl o ,1 

în acest edificiu nefiind suficient. Revizoratui a 
cerut aDoi ca oraşul circulatiei trenului urba: I 

fie astf~l modificat, ca elevi'i şcoalelor si fi C 

uza de el. 

- Sftul sinod al Greciei va cere patriart· 
din Constantinopol să desaprobe activitatea de:' 
de fostul mitropolit al Atenei Meletio Motas; 
plecat în America cu scopul de a face propag; 
venizelistil împotriva actualului regim. 

- M. Sa Regele a semnat la Curtea de ,ţ, 
decretul prin care se convoacă pe ziua de 14 
tom vrie la Sibiu congresul bisericesc al Tr.' , 
vaniei. Se va discuta la acest congres proit .' 
de organizare al bisericei române şi sIa:' 
bisericei. 

- La teatrul orăşenesc se vor reprei' 
Marţi şi Miercuri, in roluri cu persoanele dela' 
mieră: Dansul cu 110rOC, opereta ce a avut ne . 
Dorm ~ucces. 

1 n ved ere a reprezen t ă rei comedi ei ~ Şoarf . 
renumita piesă a lui Pallairon, se ţin zilnic p~ 
Distribuţia rolurilor din această piesă s' a făc~' 
modul următor: văd. Moisand-Csigehizy, CJo:.· . 
Csige, Marta-Magory, baronesa-Harmath, Pep;; " 
M. Kiss şi marchizul-Sig. Sipos. ' 

In ,Studentul cerşitorc vor juca M. Hor, • 
M. Halmos, L. Szegho, L. Tibor, dna Gyarlll l . 

Radu Ink.e, Selmeczy, Ladiszlay, 1. Szac:' 
Faludy. 
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l. TELEG RAllIE. 
(Prin fir special.) 

,a. t: (Telegrame primite În ziua de 9 Octomvrie,) 
p~ ; 

RefugÎal'ell, vaporului rus "Olga". 
ţie 

Co-nstantitwpol. - La Constantinopol a sosit 
,aporul rus cOli~a.. Echipajul acestui vapor se 

g' 'regătea demult sa fugA di[) Odesa, dar n'a avut 
t~. 'sibilitate. Prima cursă pe care a făcut-o vaporul 

v. fost Eupatoria, u[)d~ a incărcat sare. Atunci co-
aoda vaporului a fost pusă sub paza ullui eşalon 

i 'e trupe ro~ii şi a făcut cursa fără să dea Joc la 
i ' 'nuială.. De aceea la ult'ma cursă din nou, spre 
lţi! u?atoria~ paza vaporului a fnst incredinţată numaÎ 

5 soldaţi roşii. In largul marei echipajul vapo
,! lui a desarmat pe soldaţii roşii pe când dormeau 

IU i: • vaporul ~ plecat la CO,n~t~ntinopol. Soldaţii roşii 
Zt', fost daţI pe mâna p. ,ltţlel engleze.' 

~l i: O nouă cOllvenţiune comercia.Iă 
greco·sâl' bit. 

Atena. - Ministrul sârb la Atena a fost au
cizat de guvernul din Belgrad să. trateze cu gu
rnul grec condiţiunile pentru încheierea nouei 
Dvenţiuni comerciale greco-sârbe. 

Situaţia în llaroc. 
nor 

j.,fad1·id. - Riffanii, parte din rlsvrătiţii din 
, 'aroc au evacuat aproape în intregime masivul 
'lle 'owongon• Mai mulţi şefi ai importantelor trîburÎ 
1 C: egli.tesc supunerea lor:. . .. 

După o ştire a lUi cMorll1ng Posh spamolll 
om' fi capturat la Tanger pe Abdel Krin şeful ri-
e' nilor. 

, (lministrnţle grecenscă in Âzia mică. 
bl ' O d' S· x Atena. - telegrama In mtrna anunţ .. 

,st!' circulara trimisă de Stergiades tuturor admini~ 
,rţi raţiunilor fac~ cu~oscut că, e.le încetează a mat 
pa.. pinde de aZI înainte de minIsterul sau înaltul 

misariat din Smirna şi se vor transforma în ad
'li I'nistraţie generală greacă a Asiei mici şi vor 

'iea legile greceşti. 

Cbestlunea Cbantoung. 
, Paris. - Guvernul din Peking a răspuns 

llnel .tei japoneze relativ la chestiunea Caantoung. 
22 vernul chinez declară că. bazele de Df\gociare 
Ar~ puse nu pot fi acceptate. Guvernul chinez re. 
C mă. evacuarea şi restituirea Kiasteheului. 

'reli " 
, l'âllzarea Căilor fernte germune. 

Berlin, - c Vossische Zeitung. anunţă dl in că 
mai muilă vreme în cercurile din Berlin se 

nueşte vâ-nzarea căilor ferate ale reichului unei 
ietăţii particulare. . 

rw Taxi de scrupulele de principii ale cercurilor 
că 'veroamentale se relevă marile avantagii financiare 
ti O( , e ar decurge din această transacţie. 
~l a . Se .ştie că valoarea căilor fer~te germane, se 
rba: că la 60 miliarde mărci Cu această sumă s' ar 
ă p. ea micşora deocamdatA datoriile statului. 

Afară de aceasta bugl-'tul reichului ar scăpa 
colosalul deficit dela cliile ferale şi prin acea· 
s'ar uşura simţitor. 1niţiatorii ace tei idei pro
ca reichul si 'cedeze căi le ferate exclusiv 

tax: ei societă.t i din ţară, rezerv!Îr.Jdu-şi dreptul de 
pag i cumpărare la orice datA şi dreptul regaJian al 

,tului de a fixa tarifele ~i a supraveghea căile 
\ ate. e ,,\, 

14 cursiunile bandelor maghiare tlin 
BurgelllaIHI. 

HOIt 
sta:', Viellc" - Guvernul austriac posedă informa

I cumcl bande ungare pregătesc' incursiuni în 
., tria de jos având ca obieot principale ora~e) ca 

pre l lener Neustadt si chiar Viena 
lela' , • 
t nu Tensiunea Ilolono-rwsă. 
are:·· Riga. - Ziarul "Brechvau comentând ulti-

1 schimb de note intre RUOlia şi Polonia aratA 
Polonia nu insistă dec!H ca să se respecteze in 
11r~atul din Brest Litovsk. 

• 
. Va:şovia. - Complicaţiile cari stau ivit în 

Hop mut ltmp intre Polonia şi Rusia au tost înlă
artD' late în consfătuirile care au avut loc intre de. 
zac: atul polon Dubuske şi reprezentantul sovietelor 

, acban. 
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Conecntl'Ul"C (]{~ h'upe 8ârbe~ti )a 
Seulh'lt. 

Atena. - Din Valona se anunţă că sârbii 
concentrează trupe în jurul oraşului Scodra pe 
care intenţionează să-l ocupe. 

Telegrame sosite In liua de 10 Oktomvrie. 

Deleg-atul llaYul al Franţei la confe
rinţa dela Washlllgton. 

Paris. - Ziarul clnformation - e informat că 
viceamiralul LeboH fostul comandant sef al es-, ~. . 
cadrei din Levant va fi numit ~ef al comlSlUnet 
navale, franceze la conferinţa din ·Washington. 

Demonstratii 8.nti·italiene. 
Roma. - "Giornale d'ltalia" anunţă, că la 

Vanole cu prilegiul unei întruniri a populaţi unii, 
oratorii au avut un limbaj vehement ~i agresiv la 
adresa It'iliei. Ministrul Italiei a adresat o pro
testare guvernului albanez, 

o desmintire a presei italiene. 
Roma. - .Messagero~ anunţă că în cercurile 

diplomatice italiene articolul lui cDaily telegraf. 
asupra pretinselor neînţelegeri între Roma ~i Praga 
a produs o impresiune foarte urâtă.. Ziarul italian 
desminte formal această ştire, i[)tru cât cele două 
guverne au lucrat în deplin acord în chestiunea 
Burgenlandului iar d. Benes imediat ce a aflat de 
existenţa unei acţiuni mijlocitoare a Italiei s'a grl
bit S8 anunţe pe marchizul DelIa Toretta că adera 
la această acţi une, recunoscând prioritatea Italiei 
in chestiunea unui acord direct. 

o declaraţie aIui Wirth. 
Berlin. - Din declaraţiile făcute de cancela

rul Germaniei la Carlsruhe, In legături cu acordul 
din Wiesbaden, reiese că Germania ar, fi gata să 
încheie o învoială similari şi cu Anglia dacă acea. 
sta ar fi de aceeaşi părere. 

Guvernul jugoslav şi confednta dela 
Veneţia. 

Belgrad. - Referitor la conferinţa ce va 
avea loc la Veneţia guvernul jugoslav în şedinţa I 
de azi a hotărâ.t să cear.ă executarea tratatului I 
dela Trianoll în chestiunea Burgenlandului. 

:fi 

Constituirea institutului de 
asigurare "Agronomul". 

] 

(/}. 

3 

o trallsacţiune de cea mai mare importanţ,ii 
şi care preocupă in cea mai mare măsură. cercu
rile econ(Jmice, comerciale şi financiare a dus la 
îndeplinire in trecutul apropiat, conducerea agilă a 
societăţii de asigurare a agronomi!or, din Arad. 
Conducerea acestei societăţi a. fost cea dinlâi care 
recunoscfmd nOua situaţie, a grăbit să se confor
meze Ilouilor împrejurări nationalizându-se. 

După cum suntem informaţi consiliul de mi
nistri, în şedinţa dela 28 Septemvrie a . aprobat 
prin decizia nri 3655 funcţionarea societăţii de asi
gurare, reorgauizată a agronomilor sub denumirea 
• Agronomul ~ institut de asigurare S. p. a. în 
Arad. . 

Direcţiunea institutului naţionalizat e formată 
din dnii dr. Teodor Mihali, preşedinte, dr. Ioan 
Suciu şi Ioan Killtzig vicepre~edinţij dr. Petru 
Groza, Bela Leolkes, Coloman Garola, dr. Emil 
Monţia, Carol Novotny, Stefan Szasz, Iosif Lang, 
Iosif Vasarhelyi, !.Ir. Iosif Boca, dr. Silviu Pascuţiu, 
Eugen Hirsch şi AUred Friedl, membri în direc
ţiune. 

Se ştie că terminul pâ.n~ la c,are toate i;isti
tutele streine germane, austnace ŞI ungare vor 

.-trebui să se naţionalizeze sau să-~i fnceteze func
ţionarea, a fost fixat pentru 27 Octomvrie ~i acest 
termin dupi cum suntem informaţi nu se va pre
lungi în nici un caz. 

Având tn vedere faptul că cele mai multe 
dintre institutele streine: germane, austriace şi 
ungare, nu au satislăcut până acum dispoziţiunilor 
ordonanţei relativ la naţionalizare, Îngrijorarea 
populaţiei e foarte motivată, in ce prive~[e . asigu
rarea in viitor a averei ~i produselor sale contra 
tuturor eventual ităţilor. Faptul că funcţionarea ins
titutului de asigurare • Agronomul. a fost aprobată 
de consiliul de mini~tri, va produce o deplină li
nişte In aceasta privinţă, mai cu seama că socie
tatea de asigurare a agronomilor, naţionalizaţi 
acum a mulţimit in trecut deplin, totdeauna clienţii 
săi şi faţă de ace~tia a fost totdeauna preveni
toare. 

Dupa. cum suntem informaţi institutul de asi
gurare ~Agronomulc a infiinţat tn biroul său o 
secţie pentru informarea gratuită a publicului in 
orice afaceri de asigurare, Institutul .Agronomul c 

nefăcând parte din nici UII cartel, e tn situaţie să 
acorde cele mai avantajoase premii şi condiţii de 
asigurare. 

Pm'is. - D. Briand a plecat eri dimineaţa, 
din Paris şi a sosit aseară la N antes de unde va __ ","--"",,,, __ ~,._-...... _ .... ..,. .. ~ ... w,. .. _ ... rt ... _ ... __ .. __ ."'_ ...... __ _ 

pleca Saiut Nazaire pentru a ţine mari discursuri 
în vederea. campaniei politice. 

Soartea oruşului Skodra.. 
Belgrad. Dl'putaţiuni din Muntenagru din di

ferite partide politice au vizitat azi pe ministrul de 
extern~ cerându-i să iutervie ca Skodra să rll.· 
mână Jugoslaviei. 

Acor<lul (lels "iesbuden. 
Londra. - • Observerc fe-licită Franţat pen

tru î[)cheerea acordului dela Wiesbadenestimându-I 
ca pe unul ce marchează un mare pas Înainte 
către pace, către stabilitatea situaţiunei in Europa. 
Relaţiunile economice normale nu vor putea fi 
restabitite decât atunci, când Franta va fi scăpată 
de povara materialului necesar restaurărei regiuni
lor devaslate, 

,. ........ .... 

Aprobarea de noui taxe de export. 
S'au aprobat urm~toarele taxe de export la 

mărfurile ce vor ieşi din ţară: 
Taxă vamală: Aurul kgr. Iei 3000; prune 

uscate kgr. lei 0,30; prune afumate kgr. Iei 0,20; 
magiull kgr. Iei O.SO; bitumuri vag. lei 500 i plante 
medicillale vag. lei 100. 

Soda causticA, amoniacul sulfuric ,i prepara· 
tivele contra pietrelor din cazane numite -Per
traxc, sunt scutite de taxe la export. 

Aceste taxe rămân valabile timp de 3 luni 
dela punerea lor îu aplicare cu drept de retooire 
la expirarea termenulu.i. 

CINEMATOGRAFE. 
Curlezanele dramă. socială In 3 părţi, partea a 

II In cApollo~ iri II, 12, 13 Octomvrie. In partea 
1 Morei face pe Montagnards, fiul său, secretar la 
ambasada spanioiă, viaţa lui risipitoare de averi fi 
pune pe griji. Nu-l poate ~i nu·] ştie infrâna, cauti 
dar cu orice preţ să-i câ~tige mijloacele pentru 
viaţa sa elegantă. Planurile de căsătorie par mai 
bUlle. Ii caută fete din societatea cea mai înaltă, 
toate par posibile, dar toate întimpină. şi greutăţi 
cu atât mai mari căci poiiţia afla, că cine e Morei 
şi aştea!JIA momentul de a-I demasca. Acum se în
cepe lupta cruntă intre Morei şi autorîtăţi, în care 
învinge deocamdată Morei şi Montagnanls ajunge 
mai aproape de scopul şi postu~ destinat lui de 
MoreI. 

II< 

Tosca opera lui Puccini în 4 acte în eUraniu 
-iti 12, 13 Octomvrie, Victorien Sardou a scris la 
timpul său o dramă grandioasă din timpul revo
luţ,iei frallceze. Succesul a fost aşa de mare, încât 
Puccini marele compozitor itali 'Il a prelucrat-o 
pentru operă. Succesul a fost şi mai splendid. In 
urmă. s'a reprodus ca piesă de cinema tot cu 
acel aş succes, Nu e mirare toate calilăţile dramei 
şi operei le aflăm aici, fără muzică, dar cu acela~ 
efect dramatic. 

Rod. responsabil: Laurenţiu luca. 
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M 1 C A P U B L 1 C 1 T AT E .................... ~~ ... , •. ccoocaCCOOCCOOCCCOOOCOOqQQ · S B d t pe hllUI!". Bekes-\. .~ 
iiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii P reu ape s a csa ba - S egedi n 1 Fie car e are . 

La orfelillatul Regina Maria din Arad (fost . - Dobriţin - \ 

orfelinatul.or~şu!ui) prjn~eşţ" angaj:~re un ero.itor Sa'"'mba-tă inc~p KO··NIG EXPEDITOR 1 
- poate fl ~t dm provlDCle. - Sa se prezmte traflCul i 

datoria morală 1tă. 
cumpere losurile 

la director a.dministrativ Strada Vic6nţiu Babeş. .. ......................... I 
Teatrul APOlLO. -.,1 Teatrul URANIA. Asilul de Copii al statului Arad. I SOC i e tă ţi i deP a t rom DI 

........................ •••••••••••••••••••••••• Concurs. ! L08urile aceste se el 
In 11, 12, 13 Octomvrie 1 

Marţi, Miercuri, Joi In 10, lI, Octom~rie Priu aceasta public concurs pentru ,'Aud În toate tutun~erIH.~ din locallt., .~I 
Romallul ce:ebru a lui L . M t' I 

Honore de Balzac. UUl, ar ,1 apr?vizionarea insti~~ltului CU lemne de .foc COOCOOOOCCOOOOCOOOOOOOOCQ1 ':[ 
In 3 părţi. Partea II. Senzatie Gaumont! pe larn~ pentru anu 1921-1922. Instltu- i .C 

MoreI sp!\.rgătorul de l ' d 1 d f .' lanţuri. Pace. tu are neVOIe e 30 vagoane emDe e Asilu! de Copii al statului Arad. ~i 
Curtizanele II. foc din care jumătate se va transporta I '10 ~l 

In ~plendoare ~i mizerie Dramă sociali în 4 acte. urgent, iar cealaltA parte mai târziu. Ofer- PnblicatillDe. Ied 
in 5 a:Jte. Partea IL MariO-r/'\. Primi actor: buzaune tIt' A ,", 1 ' d 20 1 ' netele.P1-ilnaetor:L.Ralph Grandais,e e se vor na.mta pa.nCl> n ZlUa e '. L '1 1 d .. d' A' d t Octomvrie 1921. i a aZI u e. copn m la sun 

Căile Ferate Unite Arad si Cenad. , 

Convocare. 
La XI-a 

adunare generală ordinară 
a soc. anonime Căile Ferate Unite Arad 
şi Cenad care se va ţinea .în Arad la 30 
Octomvrie:1921 la orele 10 a. m. In lo
calitatea direcţiunei tn casa proprie a so
cietă,ţei anonime. 

Obiecte: 

Arad la 6 Octomvrie 1921. . ! mMoarele postUrI vaca~te: ' , I 1. Econom, salarlzat în clasa r ,21 
Director, medic-primar: ; grad 1. '1 

. Dr. Kardos. II. Ivledic secundar salarizat în ci ~:I 

........................... 
Cărbuni de pidhâ. de incălzit prima calitate 
Cărbuue cernut, de lemn pentru călcat. 
Lemne mărunte de foc. uscate transporta.te 
la domiciliu cu preţ ieftin de vânzare la. 

CAROL KNEFFEL şi FIUL 
. Bulev. Regele Ferdillan(ll. No. ~ 

(f6St piaţa Borolt Beni) ccccocca 

VIII,. grad 2. o 
III. Inpiegat salarizat în clasa r , 

grad 2. ~ 
Reflectanţi sa. se insinue în perso' VI 

la acest institut înaintindu-şi concw ~[ 
urgent cel mult pânA în 20 Octomvrie 1~·1 

Atad, la 6 OctomvI'Îe 1921. Ii 
Director, medic-prim 

Dr. Kardos. 
1. Constatnl'ea convocă,l'ii in regulă a ........................... ______________ --ra 

adunarii generale şi a capacităţii de a de- GONDA jijl.- COM·. ''[!I 
cide designarea conducătorului proceselor ; • .... . .c .. 
verbale şi alegerea a doi acţionari pentru 1 Iri atentiunea 850 AR.\. D, Strada Dorin, Palatul Neom I 

verificarea proceselor verbale a adunărei, 1 ' i 

ţiulle;·ş;~~re:o~~~~~~~!U~e al~:~~:~e~~:~~ cumpărătorilorde mobile •. /' ~:~:~:::~o;~~nJ~tl~:~ă~~b~~t~~· j 

şi prezentarea contului şi bilanţului pe lanterie, !'ăpuDuri de toaletă., al'ticolf . 
1 1920 d '1 '1 t Mobile pentru prânzitor ~i dormitor se pot platita şi tesute, hârtie, utensilii !leu' ÎJlI anu ,ecH ere asupra propunerI OI' cumpăra ieftin în depozitul de mobile Wtegen- ~ "f II'· 

Dh'ecţiunei şi a comitetului de supra ve- fald, Arad, Str. Eminescu (Deak Ferenc) Nr.40 - 3 
ghere asupra intrebuintarii profitului şi •• _ _. .- .,. 

b 1 1 . d' - ~- ........ ._,,: asupra ti. so utoru Ul ce se va a Direc- .. _ ~ ci , 1 d - Au sosit cele mai noi ,i modera· 
ţiunei ŞI comitetu ui e supraveghere. 

3. Modificarea statutelor noastre pen- • paltoane de toanlllă,d8iarn~:. 
tr'u punerea lor În acord cu starea acutu- F R A T II N E UMA N l' 

ala de fapt. ~ haine bărbăteşti ,i pentru eop ~I 
4. Implinirea locurilor .din direcţiune. Fabrică de spirt s, i de dro,idie Clasă aeparată de măsurat tm 

5. Stabilirea onoral'ului comitetului de- - • S z AN T () şi C O M LO S ARAr lJd 

supraveghere. Fabrica de făină ARAD ~ , H 
6. Eventuale propuneri. Piaţa .rl vr81D Iancu N'o. 22. e 
Observare: Fiecare aG.ţiune dă drept : Edificiul Teatrului. ·1 

la un vot. Acţionarul îşi poate exercita I • _ _.. CQiiV _ _L&J ...... 

dreptul de alegător In persoanA, singur I 
sau prin plenipotenţiar. Un acţionar insA 1 ........................ : ...... ! ..................... tI , 

nu poate accepta mai l1lult,d~ una p.lene.- j: 3 PRA ..... NZITOARE ~~ODERN ~ poteuţă de aceasta. Cu prIVIre la forma 1 : '. 

plenepotenţei . este ll.ecesar, clt 8emnt~tu~a!: .' ~ 
(lutOI'Jzatol'ulm să fIe subsemnată Şl dm I • ~. 
partea a doi -martori. Acţiunile dimpreună • . 
cu taloni de cuponi încă nescăzuţi vor fi:. în valoare de 63 mii lei lucrate i .. ateJiernl Soc. de Pat ro- . 
depuse cu 14 zile înainte de adunarea • ~, naj in A.rad se vor trage la sorţi in favoarea ahiIulaf soc. ~ 
gener~Iă la locurile notate mai ~o~ unde s.e : Ca.stigul 1.: mobiliar complect p. un prân- • Căstigurile n. şi III.: mobiliar ne; 
vor ehbera despre acestea reClplse potrl- • zitor, lucrat din lemn de stejar afumat • complect pentru prânzitor, lucrat' 
vite şi anume: : şi brazdat cu rădAcirni de trandafir : lemn de stejar afumat" .3' 

In Arad: la casa principală a socie- • • • • ..., ~ 
taţei şi la Casa AgricolA de Păstrare Arad- : FIe~are mebllIar s~ ~f!mpu~e dIn un bufet, ~D pRh8rni~, .aI ~ 
CenădanA Societate Anonimă. • .............. de prBDzItor ŞI 6 fotelnri de pIele ............. P 

In Budapesta: la Magyar Agrar ea: ~ UN LOS LEI 20 ; 
Jal'adel{bank.: • 

In Viena: la Dii Scboeller & Comp. • Tragerea va avea loe in ziua de 15 Octomvrie 1921. 
In Berlina: la Naţionalbank fUr Deutsch- • LOfiJurt se află ia următoarele lDagazine şi tatungerii. . 

laud la Bank fUI' BandeI und Industrie şi • Ludovic ~aragszaazy, str, E,min;scu, Leopold Bruckner, Bul. Re~. Maria 5., Vilhelm S~b~ibel, str. E!~DIi ~ 
, . . . _. Ernesz Plck. Bul, Reg. Maria II" Salon Augusta, str. RomanulUl (Pala.tul-Bohw,), FraţI l:>om16, str, :h:mw., • 

la Berhner Bank mstItut Joseph Uold- • Sigi-mund Keppich, Bul. Reg. Maria, 1. Mtiller şi Fiul, str. Bratianu Filiale, Emil Maidt, Bul. Reg. li . 
schmidt & Comp • Stefania Maudl, Bul. Reg. Ferdinaud 15 •• Iosif Vid{)r, Bul. Reg, J.<'erdinand 3" Văd. Leopold Ha,mmersc: 

, • I • Iul,u Bauer, Eul. Reg., Ma.ria, Josif Schubert, Bul. Reg. Ferdinand 1., Birou tIa Anunţuri eKeJeb, str. AlesllC ~ 
In Frankfurt al M. la Drezdner Bank • Mauriţiu Klein junior, str. General Berthelot 1., Iosif Bodna.r, str. Bratianu, 'l'erezia Czermann, str. BratUl;. ~ 

tn Fl'ankfurt am Main • Biroul secretariatului Societaţii de Patrona.j, str. George Popa, Atelierul de tâ.mplarie 8. Societaţii de Pal~ r 
. . . • str. Aranykez, lnstit. consultaţii medicale a Societ,. de ocrotirea copiilor şi a mamelol', str, Moc80nyi 4., Ins' ~ 

Arad, tn Juna lUI Iuhe. • maternitate a 8001at. de ocrotirea mamelor din Arad. t>tr. Maraşeşti 56., Attllierul de cusătorie a Societ. de Pat;: • Direeţiullea. ... ................... ! ...... i ...................... ~ .• 

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

--------~-~-~----____ ~_~~ ______ '~Î1 
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