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ZIAR COTIDIAN NA.TIONAL INDEPENDENT .. . ' ' 

daeţla ,1 administraţia: Bul. Regina Marfa 21. -Abonamentul pe 1 an L. 200, pe 1/~ de an L. 100,' pe 3 luni L. 60 

Abill-ta-ţ-I naţional cu liberalii, ar fi socotit şi ftl'So- ~ laborarea, dar prin luarea la ~emorcă de 
~ • 'coti aceasttl. ca un atentat venit de' la către naţionalişt-ii ardeleni a organizaţiunei 
:~t ,. Membrii partidului naţional român, din conducerea pa.rtidului, conh's. voinţei Ar- libel'ale. Rezultatul este că partidul naţio

rad, au tinut alaJti1eri, în localitate, o dealului intreg.' Coa-siliuf de 100 nu e~te nal I'omân va fi indignat de neadevt\,rurîle 
llsfatuir'e, ce voia sa. fie un prilej de o Il>dunare, de bătrâni, de figuri decora- spuse, iar liberalii vor fi şi mai indignaţi 

• 'scuţii şi de orientare, în ajunul lntm- tive şi ~e m~mii poJitice fă l'a. , :roinţ~ şi . încă ?e modul, tnd~e~Jlic ~,um au fost în
I lirei comitetului de ,100 anunţaU\' pentru fara pet sonalItate, pentru a pllml actele faptUlte planurile ŞI mtenţllle JOI', In con-

ri, Ia Cluj. ,., ' , . ce i se impun şi d~~iziile ce s:al', lua .şi secinţ.ă declaraţiile de l,a Arad, tl~ loc s&. 
Aceasta nevoe de orientare. în mo- I de aceea ~cel ~oU81JlU, ar Sf~I'Şl, fat~l, 111 impace amândouă parţlle, au v:mt să le 

2 entul când linia o de conduită a partidului ' b!~~a demmt~t~I ce poate să 1. se . atl'lhu~, nen~u,ltumeasci1 ~e am~n,două ŞI. să ~~Că 
'ărl lIţional român avea să fie fixata la Cluj, I Pll~ ~ detelmma,.;n c~z, de vlOlal~ .a p~ o, g.tt8. remarc.ubllă p~htlceşte, dm aWht$.-

parea ca necesară, mai ales pentru acei l,rerIlOl sale, o lai oa ~c~zlUne .tn P~l tId. ŞI ţile ce fuseser a proectate, , 
emorii ai organizaţiei, curi la un mo- I da ea asemenea h?tal'a,l'l ll~ pot, fi lua.te . Aşteptă,m desfăşurarea evemmentelor 
ellt au fost socotiţi de organele de di- I de ,orga?ele de dlrecţl~ JIU CluJ. cu atât ŞI credem' că ele ne vor da dreptate, 

.G cţie din Cluj, ca urmeaza, tn ascuns o \ mal. puţm ele ,pot P?I'lll de la Arad, unde _ 4F ... _...... _-- _"'. ,..-.. OI 

. t~ politică de cât aceea a intregului partid. CJU.J~1 nu a ~azu,t. dlO punct~1 de vedel~e 
:; Ţjnând seamă iQşă de uceea ce s'a a~ 1ll.er~s~~01 IJll:I.tld:ullll. na.ţLOnal ~e cat I Respectul legilor. 
us de vorbitori cu Pl'Uejul întrunirei la lll~te OPI~ll negl!Jabll~ ŞI fară multa pu- I 
ad, a membrilor partidului na#onal, se tel e rept ezenta,~I_vă.. - _ l' t"m Un caz regretabil şi recent ne face să. insis-

~'l! _ D asupra, nevoe; ce se simte ca ne care ceta.. 
ate, politiceşte vorbind, ajunge Ia con- i, J? ~eea cepnve~te rem?rCRl'ea. pal'- ţean, fII afara d.e ori ce consideraţie de avere ,i 
uzia, că nu numai nevoia (le orientare,! ttdul~l h~el'a~ de. partIdul naţlOual român, de \'srstii., să respecte legile şi regulamentele ÎI1 

ajunul altei intruniri, a facut s-ă se 1 chestla tăl'ă llldOlală se pt'etează la su- vigoare, cum şi toate măsurile ce 8e iau de către 
se&. ideea adunArei, _ ci că şi alte cauze, ! râ~ şi aceasta se va. vedea. cUI'ând din , kutorităţi iu vederea ~i spre apărarea binelui 

putut să intel'vie în chestjune şi alte ! răspunsul ce urn~ează să fie da~ de .. Iiber-ali. I Ob!tes~·cea·~tii. ne\'oe a re~pectărei legilor se face 
cote li şi influenţe tnafa.ră de vre-o le- l Afara. numaI dacă vorbltol"ll _de Ia incă şi mai sÎmtită, atuncea câ.nd este vorba de 
tura mai directă ~u hotarârile eveutuale ! întrunirea din Ara.d prin remorcarea libe.. teritoriile a'ipite şi mai ales de acele teritorii unde 
e partidului naţional român. '! rai a nu vor" fi luţeles tnghiţir'ea, abcol'bi- există, p~ntru consideraţii importante, ·starea legei 

Aceea ce face sa se ajungă la o ase- ; rea dispariţia partidului naţional roman! de ră~ol., . 
enea concluzie 'este faptui cl1. vorbitorii: în rândurile masei liberale şi renunţarea \. d P1 roape t

d? dgralt,ţă.,. apro~pe d: tnce~~ănle . . , . 1" . u~mant or 110~ nea spiona '1 a aua pe C.I ne-
ada~l, au ţlllut sa declare adunăr:i doua ~ orl~e. p~rsonah!ate a condUCăt?rllor na- per~ise .Il!ăsurile .de ,org~nizare .ce se iau, este 
cmrl, cu totul departe de dornemulrea- , ţlOllllhştl taţa de Il1fiuenţele cOllvmgăt.oare ! explicabIl ca autorllăţIle ŞI cerCUrile conducătoare 
taţ-ei şi anume: întâi că chestiunea. cola- f ale finanţei liberale. . .1 s.ă i~ mă..,uri anumite şi dispoziţii cerute d:,situ&":, 
rarei liberalilor cu parfdul n ţ' I _! .. Dar daca aceasta' este situaţia şi I ţie ŞI care treb~esc r:spectate cu sfiuţellle, mat . ,la tOna ro I . ' ales de popul<l.ţ,~ romană . 
ân este fapt împlinit şi 0.1 dOJ'lea CX acea aceasta e reahtat,ea, atuncea, ce . a E d t'" d' "." '1'" ,," il> I .. ' nevoe e aceas... ISCIP Inl:f. socla ... ŞI Ila-
laborare a avut, In adevăr Joc, dar că, putut da n,aştere l,a Arad, unor declaraţll I tionaiă, de oare ce dacă românii vor că.lca cei 
ectuarea operaţiei acesteia politice, s'a 1 atata de CIUdate Şi pe cat se pare, atâ,ta l dinl~~ legile, .c~. vo: zice, atu~ci streinii ~i dut" 
'ut prin luarea ,la remorcă, a 1iberalilor, I de neoportune, ,. . ,1 manll tlca~ulul. ~1 ce -~t,t.udllle va trebul lu~tă 
catre organizaţia trans'l a a 1'> 1 Explicatia' credem ar putea să fie I fa~ de, acela car,., duşmarn fimqu-ne, ,doresc raul 

:, ,IV ne, nCII. , IV' '. '., . . I naţlunel rom'ne~tl, . 
, ,In întrumrea de )a Arad, S a pus deCI urm~toarea: unu membrI al pal'tiduIu" I AfarA de aceasta este nevoe să ne deprin-
Circulaţie un neadevar, şi o imposibilitate, naţional, din Arad, cari se gasesc în le- dem cu respectul legilor şi să nu continuă.m ş& 

• ne " Neadevărul, se înţelege, este reaHza- gaturi mai strânse cu liberalii, bucurându- face~ a~eea ~e ne t~ec.e prin minte ca o sfidar~o ~ 
'l'at a colaborarei lu modalitatea anunţata, se de dărniciile mai ales .financiare, ale ~utontă.ţtlor~ Ş,I a. ordlllet . în ,lf'tat. SA fim cetă.ţe~l'~ 
. imposibilitatea este, se Inţelege de la acestora, au pdmit, să zicem. aşa,- reco- s~ l~a; tr~m~01~ !\ă COb?trJ~u,m la'dioetraonar,ea ortdmeJ 

• , • • • • • • ~ • ŞI II1IŞ el ~I s .. ne o lşnUlm cu 1 e c pu erea 
?, remorcarea unw partId pohţw vechI mandaţIa sau mtImarea pentru a nU-l unui neam constA in ascultarea ce se dă norme-.18 Istoric, de către un alt pai,tid, descom- zice, chiar, ordinul, de a anticipa, In che- lor superioare şi legitime de conducere. 

eotat, fără norme de conducere precise sUa colaborarei şi de a face- astfel atmos- Legea ~Iărei ,de război, spune si n~ ~Ile adu .. 
pus la toate "vu,nturile nevoei de cola- feră, în favoarea acestei idei, in ajunul n,i1m tn loc,urJ inchlse" de ~â.t cu preal~blla. auto
rare '1 't d t t . '[ it" 1 CI' 't ti' d t·~ TI zare, cAcI altfel acţIunea noastrl devme culpa-

ŞI OVl e oa e neaJunsurl e, tn 'n rumrel, a Uj, a com1 e ,U UI e o au b.. bilă şi nenaţiollală şi tinde la Intronarea' ana h' j 

od fatal, al caracterului său regionalist. ~ Intimarea liberală, 01 sa nu-i zicem sociale. Să ne supunem acestei dispoziţii a S;ă;~i 
Pretenţia comunicată, că realizarea altfel trebuia să fie ascultata, chiar cu de război ~i să. nu ji6flim autorită.ţile şi nevoile' 

1,aborăl'ii este fapt tmpJiuit, este in mod riscul de a se primi o aspră dojană pen- na~iona'e, .prin Iip:sa noastră ,de ~Ilţelegere a ne
ldent, ştire de domeniul invenţiunei de tru neadeval'Urile spuse din partea Parti- voJl0r, m~melltulu~1 ce poate fi o p,!dă vă.tămătoare, 
re t l' ". 'd l' ţ' 1 <'< atunCI, caud ar fI urmată de streWl. 

ce ac~as a, rea lZal'e, nu se putea u Ul na ,IOna I'omil>n. • . ;- Le spunem toate acestea de oare ce un fapt re-
. e .~e ~m inamte, aduc~ndu-se in fata , PeDt~I'U a, se lm~aca ~tuncea ŞI capr~ cent şi o. călcare a dispoziţiilor fn vigoare, face de 

I ~:; ,n~ll1U!Ul de lO?",l.a ClUJ, dl:ept fap~ îm- ŞI varza ŞI a se da ~~tlsfact18 ambel~r pă,rţl actua~itate .~m~diati ~cea~tă chestie a respectului 
;P&~ lllt ŞI fara pOSIbIlItatea unAI anulărl. '." 1 s'a recurs la o abIl Ltate, ce nutulu prm- dat~rlt legII ŞI autOTltă.ţel. , 

• Consiliul de 100 al pa. rtidului naţio-, tr'o ne.noI'ocire regretabila de proectare a ,Nu credea; că pentru ll~unrea ~cestor ade-
~ (; 'd '1 d • f d' vărun, ar trebUi o şco ali specia!' făcută cetâţe. 

~oman, convocat doar pentru a afla 1 eI 01', a egenerat Intr o . ga ă tn Oltă nilor căci cea mai bună. scoalii. este aceea pe care 
hzarea unui act politic, atâta de im-l şi anume s'a declarat In consfătuil'ea cu- şi-o~ 'face singur, conform' instrucţiei ~i educaţiei 

i rtant ca acela al colabOl'ărei partidului noscută cum că s'a făcut In adevar, co.. sale intelectuale ~i naţionaliste, fie care cetăţean. 
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Semnaraa actului de predare al 
Ungariei de Vest. 

(Prin fir special) 

Budapesta. Evacparea militari. a celei 
două zone ale Ungariei de vest a început Luni, 3 
Octomvrie. Câtevll.. sute jandarmi ,i poliţişti, au ră
mas la Sopron după cererea cOll1isiunii generalilor 
interaliati pentru asigurarea: ordinei sub comanda 
acestei comisiuni în canti,tate de autoritate inter
naţională. Generalul de divizie maghiar Paul He

gediis rămâne la Sopron spre a menţine legă.turil. 

cu comisiunea generalilor interaliaţi. 
• 

Budapesta, - Azi la orele 10 şi jumătate în 
biroul comisiunii generililor intera1iaţi din Sopron a 
fost semnat procesul verbal anume din partea Un
gariei de către generalul de divizie Hegediis din par
tea antantei de către generalul englez Gorton, de 
către generalul francez Hamolin ~i generalul italian 
Ferario, prin care se constati îndepiinire dispozi
ţiunilor tratatului dela Trianon cu privirea la Un· . 
gad a de vest In conformitate cu nota din 22 Sep

temvde a conferinţei ambasadorilor cireia comi
siutlea de mai sus a adresat raport consta tatând 
că. guvernul maghiar a executat tratatul. 

GAZ~~'fA ARADULUI 

Situatia În Rusia. '. 
(Prin fir special.) 

IIelsingjors. - La Petrograd a fost ridicată 
'starea de asediu, această măsură. a fost luată. în 
grabă pentru a dovedi ,Europei situaţia sigură. a 
regimului bolJ?evic. 

• 
HelsingJors. ~ In regiunea Donului populaţia 

refuză. să. plătească. impozitul in natură.. Perceptorii 
trimişi din Moscova au fost bă.tuţi şi alungaţi de 
către cazaci. In legătură cu aceasta sau trimes, 
trupe din Gubemia Tambosc in regiunea' Do
nului. 

• 
lIelsingJors. - Cu privire la mişcarea >de re

voltă mereu tn creştere în regiunile sudvestice ale, 
Rusiei g:uvernul din Moscova a format o comisi~
ne speciaiă de a lupta împotriva răscoalelor dm 
sudvestul Rusiei trimiţindu-se şi trupe nume
roase. .. .... ~ . 
Cicerin cere extradarea lui Mahno 

(Prin fir special) 

BM·lin. Zia~ul comunist din Berlin «Die 

-- -- -- . "' .. ~ 

6 Octomvl'ie 1921 

INFORllJATIUNl, ·i 
~ 

- . Duminecă a avut loc la Dradia instala~ 
episcopulu Ciorogariu. de. faţă. ,fi,ind 1. P. S, ~ 
Metropolit Nicolae Bălan ~l d. mlmstru Goga. ~ 

- Vasele streine a,l) foat oprite sA. între .'1 

portul Reval unde bântuie holera, , 

- La ministerul de finanţe' se lucrează in \ ~ 
der~a tntocmirii ~ugetuluL In ace~t scop s'a., CI, ~ 
ministerelor ca pană. Ia 1 Noemvne să se înalul 
oouile proiecte de buget, 

- Noui sectii ale caselor de împrumut Se 

înfiinţa la Oradea, Târgu-Mure~ şi Sighetul M.· 
maţ4ei. , 

- Bande de bolşevici au trecut Nistrul, la H 
jefuind mai m~lte .. sate. A ~and~le au. fos~ p~se 
goallă de gră.niceru romfllll mal mulţi bO.ŞevlCl 

fost arestaţi. 

-- Cu prilejul vizitei italienilor în Româ 
î>ltre alte mesagii adresate românilor din italia, 
tost şi acelea ale Societăţii cultivatllrilor de ~tii 
de sub prt'şedenţia d-Iui Lafranco ToneJli şi a 
al societăţii , Latina gens« <lvâ 1(1 ca prt'şedillte 
d. Glu~eppe LeHL Ambele societăţi exprirra 
mesagiile ţrimi~e convingerea lor că de aici în~ , 
solid:lritatea româ!lo-italiană va fi una şi lle~ 
părţilă. 

Cu acest prilej amintim că întreaga p 
italiană v0rbeşte cu mare entuziasm şi însufle. 
de primirea făcută îll România, rt>prezenhlll\ 

rote Fabue, public!\' urmAtoarea telegrami. din 
Moscova. cu d~ta d~ 25 Septemvrie. Cict"'rin şi pr~- I 
ş~dintele. sov,letulul dlll Horallla au adre~at Illl- J I 
IH,;terulul de externe român urm!tvarea nota.: Re
numitul ~ef de bandi. Mahuo a trecut urmat de un 
număr de partizani frontiera Basarabiei şi s'a sta-

; Italiei şi unele ziare italiene IlU uită ~ă. aminte, Cum trebue făcută declararea 'j' ~~l~t ~:p:~~~a t~~i~o~~~, Care în realitate se afii. 

d I . I . I Acest bandit cOIHluci.tor de banrle crilllinaJe a pro use or agrlco e sau anima e. comis nenumărate crime pe teritorul Rusiei şi 

ill mod deosebit de mişcat frumoasa primire fiii· 

l la Arad. . r 

- In capitală a avut loc cQngresul prop 

Ministerul de finanţe face cunoscut: 
Sunt obljgaţ~ să. facă declaraţii individuale de 

cantitll.ţile de produse rezultate d in exploatarea lor, 
exploatare făcuti. fi~îll calitate de proprietari, con
cesionari sau arendaşi : 

a) Cei ce au în exploatare terenuri agricole 
în întindere dela 25 ha în sus; 

b) Toţi exp!oatatorii de vii, liv(>zi de pruni 
sau alţi arbori fn~ctiferÎ ~n întindere dela 5 ha 
10 sus; , 

e) Cei ce au tn exploata re ferme păduri, bălţi 
Sau alte exploati.ri similart'. 

Declaraţiile se vor face în dublu exemplar la 
primi.riile comunelor căror aparţine exploatarea J in 

"intervalul delal -15 Octomvrie 1921. 
Primăriiie sunt obligate să înregistreze aceste 

declar tii şi câte un exemplar .să.1 predea agentii-
lor de 'precepţie respective. . 

Aceste declaraţi uni vor cuprinde: 
1) Intreaga producţie evaluată în totalul ei 

poseeati. dela 1 Septemvrie 1921 ; 
2) CantitAţi!e rezervate pentru trebuinţele 

exploatalorului . sau pentru trebuinţele exploa-
tirei. . 

Impozitul de 1 la sută se va plăti pentru 
vânzănle efecruatepâll8. Ia 15 Octomvrie, în zilele 
de 16 -25 Octomvrie, iar pentru \'ânzările ce se 
vor face dela 15 Octomvrie inaintet impozitul se va 
plăti odată cu acele vânzări. 
. Toţi ace~ti exploatafQri Sl1llt obligaţi să ţină. o 

contabilitate amănu\lţitii. de vânzi.rile tăcute, plata 
impozitului urmând a se face pe baza registrelor 
ce sunt obligaţi si. ţină. 

Pentru produsele destinate exportllrei, care 
sunt scutite de acest impozit, se va urma con!orm 
instrucţiuni lor publicate în Monitorul Oficial din 31 
Augu~t 1921. 

4gricultorii şi micii exploatatori agricoli cari 
au tII exploatare terenuri agricole sub 25 ha sau 
vii, livezi de pruni orÎ alţi arbori fructiferi 
·sub 5 ha, vor face declaraţi uni colective ~a pri
măriile cărora aparţin,îll prezenţa perceptmului 
respectiv, pe formulare ce se vor întocmi şi trimete 
de minister. 

In deCi araţiuni se va trece. desluşit cantită~ile 
de pl'oduse ce ~e re~in de către aceştia pentru 
trebui"ţele lor şi cele destinate vâllzării. 

Aceste- declaraţi uni se vor trece de către 
agenţiile de percep\ii intr'un' regiGtru sta-
tistic. 

Plata impozitn1ui de 1 la sută pentru' toţi cei 
prevăzuţi la art 7 de mai sus se va face la epo~ 
cile ce se vor fixa de minister in număr după intoc
mirea registrelor menţionate. 

Ucrainei sovietice, jefullld şi incendiind sate întregi 
omorând IDcuitorii p:\cinici ~i e,.;erorându-Ie bunu, 
rile lor după ce ia supus la chinuri grozave. 

( farilor directorilor uzinelor din teritoriile alipire,. 

In vederea acestor fapte guvernul rus se adrew 
seazl\. formal guvernului român cu cererea dea-i 
preda pe aCt:st şef de bandă şi pe complicii lui, 
pe motiv că e vorba de nişte criminali ordinari. 

Totuşi ultimele informaţii apărute in presa 
Sovielică arată că Mahno s'ar afla in Ucrai"ila şi a 
reînceput lupta împotriva armatei 'foşii. 

I v_ .. ". 4. .... ...__.... ..... .._ '. 
111~Iăturarea sclăviei femeilor albe. i 

(Prin fir SIl8ciai.) ! 
I Geneva. Ultimele dispoziţiuni luate de adU-II 

narea Societăţii naţiunilor cu privire la Înlăturart\a 
sclii.vie'" femeilor albe, deşi toate statele sunt de 
pi.rere că. trebue desfiinţat modul în care s'a impus . 
această rezoluţie, atinge o ches~iu!le de drept fo
arte seRsibilă.. Societatea naţiunilor a impus decizia I 
tuturor stateior pUllându-~i autoritatea peste suve- t 
ranitatea lor. D. Hanotaux care a atras atenţia I 
asupra acestui viciu de formi a declarat că cele ( 
29 state care din 50 câte fac parte din ligii. au . 
votat a~easlă. măsură s'au angajat pe o cale peri- I 
culoasă condu~i de un entusiasm necugetat. ' 

"'w ... "" $Z • ...,. ........ 

Ziariştii englezi În Arad. 
Ieri dimineaţă la orele .9 şi juml\.tate au sosit 

la Arad cu trenul de Bucureşti ziariştii, 'englezi, 
cari după ce au vizitat oraşele principale ale ţării 
noas! re au ales Aradul ca ultima etapi a că.Iătoriei 
lor de studiu. 

Oa~peţii engtezi, duii Harry Brittain. membru 
tn parlamentul britanic şi preşedintele asociaţiunii 
a ziarelor, Valter Gerold, ziarist şi autor, Valter 

. Lee ziarist şi specialist tn chestii economice au 
sosit la Arad în societatea dlor Vasile Stoica şi 
Constantin Constantinescu, secretari de legaţie, 
Petre Grimm, profesor universitar tn Cluj, ing, 
Ioan Andrea, director general al minelor. . 

Oaspetii englezi au petrecut în Arad numai 
câteva oret ' până. Ia plecarea expresului de orient 
ora unu şi jumătate cu care au parisit teritorul 
României prin punctul de frontierA. dela Curtici. 

In garA. oaspeţii au (ost salutaţi in numele 
ora~ului de d. primar Robu, care j'a condus prin 
oraş. Oaspeţii englezj au vizitat cetatea şi Palatul 
Cultural. iar masa au luat-o la otelul • Crucea 
Albă.. . 

Dupii. ora. 1 oaspeţii s'au renapoiat la gară, 
p~ntru a. pleca cu expresut spre frontieră.. 

- La 11 curent va l!lc~pe la Sofia jW1ec, 
procesului inlenlat fo~tilor miniştrii bulgari Car 
cabil1elul ~Radoslavov s'au făcu! vinovaţi de dt 
rarea rll.b"iwui mOlidial, şi de inal tă trădare 
de statul bulgar. Din actul de acuzare reifse 
faţă de vina acuzaţi lor s'ar putea aplica pede 
cu moarte, Judecătorii au fost aleşi câte unu! 
fie care judeţ şi c,lte unul reprezentând prim~ 
din fie care pJa~ă.. 

- La ·Cernăuţi s'a luat iniyialiva fura 
unt:i socielăţi pentru teatrul rOll1linesc. Apelur 
fost lansate către populaţiullt'a Bucovinei. 

- Cu prilejul vizitei făcută de ]d, S. R~' 
la Constan~a suveralla a vizitat şi sanatorii! 
tuber.:uloşi dela TechirghioL Suver<lna a luat d 
nul pe va~ul ., Tiron Duce" unde M, S, a fo'! 
tâmpinată. de Prinţul George al Ang'i(>j car 
face studiile ca ofiţer de mariull. pe acel vas 

-' Zilele acestea va avea loc in capiţa: 
important consiliu de miniştri. 

In Bulgaria au avut loc alegerile (' 
nalţ. 

La . Cluj contillui. şelJinţele tu prOi 
complotiştilor unguri din Ardeal. 

- Au avut loc discuţii cu . caracter tN 

S-a supus apoi la vot 'bugetul pe i lJ22 ~i spo . 
cotizaţiilor membriior. 

- Din Paris se anunţă că un mare D' 

diu a distrus marea f"hrică de :-ăpun din L 
cauzâud pagube de 250 mii lire sterline. 

-Din Montreal se atlunţă că. o violenlB 
tuni. a pricinuit IlU'lleroase accirjellte şi mari 
căciuni fn toată Canada. 

- In capilală. a avut loc o Îltrunire ! 

chiria~i'or, S'a discutat 'che~tia ~peculei făcu 
proprietari şi s'au expedial telel{ram~ suveralU 
primului ministru. In urml ,,'a citit o m"ţluue 
care se cere guvernului să aplice măsunlt' 
mai severe pentru a se pUlle capăt situaţiei 
tuale tII care chiriaJ?ii suut în mod nedemn r 
de proprietari. '. 

'- Azi Joi, 6 Octomvr~e urmează a ~e 
zenta la biroul pdpulaţ\ei pentru couscriere 
tGrii din: 

Circumscripţia 1 str. Gheorghe Popescu 
Şin,ai." ' 

Circ, II str. 29 Decemvrie. -
, Circ. III str, Oituz. 

Circ. lV şÎ V fiind conscrierHe după, 
deja terminate, ca ultim termin de prezenta: 
fixează dat~ de 10 Oct. 



121 6 Oetomvrie 1921 -
I - Din Atena se anuntă . că Regina Sofia 

• intenţionează să vie la Bucureşti. Posibil că regina 
.a sosi cu d. profesor" Luros. 

tala . - Dansul cu noroo se va reprezenta pentru 
S .. a ~eaptea ora, azi seară, la Teatrul orăşenesc. 

1. {)pereta a avut un succeS extraordinar ~i in urma 
Illre 1nteresului mare arătat. d~ p~blic. direcţiunea teat· 

rului va lua această pIesa. ,t repertoarul săptămâ-
ei viitoare, 

tn \ Vineri, Sâmbatl şi Duminecă se va reprezenta 
· C~ ,Floarea grâuluh, care a avut între piesele de 
aiut roză; cel mai mare succes pe SCena teatrelor din 

udapesta. Azi va avea repetiţia generală a acestei 
iese. 

Sâmbată in matineu • Aladar 'nu e asint iar 
uminecă se va reprezenta ia matineu c Omu,l 

a H' lupid~. 
luse' - Salg6 Piroska. virtuoză la pian, originară 
viei '0 Arad, va organiza un unic Concert tn locali

te în ziua de IS Octomvrie. Bilete se pot cum
Ta la papelăria Blocb. . 

- ,Monitorul oficial. dela 1 Oc\.?mvrie, sosit 
i la Arad publică o decizilllle a ministeriului de 

teme, care conţine modificarea articolelor 1. 2, 
. si 7 din decizillllea ministerială 110. 24.173 dela. 

. Iunie 1921, rt'lativă la fixarea de preţuri maxi. 
ina ale pi~ntru produsele brute naturale !';au fabricate 
nel dt la producători,' cât ~i la negustori fi In Joca-

riie de consumaţie. 
· pr In sensul nouei dispo7"iţiuni ministeriale autori
,ufle lile tn drept vor trebui să -fIxeze noui preţuri 
Halit aximale pentru alimente, in cari preţuri trebuie 
illte, se cuprindn şi nouile impozite către stat, adecă 
• fi! este nu se vor mai calcula separat. Tot astfel 

î~ localU1'ile de consumaţie taxele vor trebui 
rie înglobate in preţul mlÎncărilor şi bellturilor. 

• pile. eţul global se va scrie in viitor pe ambele părţi 
ti .. e fJiei carnetului de plati\. Timbrul asistenţei so-

t ee, 'e remâ,ne desfiint.at. . 
Car Y 

e dt: - Presa austro ungară, află din Paris clL 
are vernul francez e hotărât să facă. toate sforţările 
eÎfs1 nlrll a pune capăt crizei financiare austriaca şi 
l..,de: nlru a ridica valuta acesteia. 

unu Din Londra 'se anunţă. că generalul Pers-
nm1 ng se va clc;ători cu dna Vanderbild. ' 

f - Oficiul tezaurului american a incuviinţat 
uf Iru milioane 150 mii dolari ca avans pentru 

lelur anciarea exporturilor de bumbac ~i tutun spre 
rapa. 

La ministerul de finanţe se lucrează in 
erea. adună.rei datelor necesare pentru intocmi
viitorului buget. 
S'a cerut reduceri· generale de 25 la sută. 

pra actualelor prevederi bugetare, pe care mi
vas terul de finante le va aplica din oficiu, b ca

când in 'proectele de buget întocmite se va 
e peste disponsibilităţile bugetare admise. 

- Marţi după masă la orele 5 s'a ţin.ut ~e
la de constituire a oficiului de inchiriere În 

prIX nouei legi Pre~edi utele comisiei este d. 
silier de curte de apel Remus Orezeanu, membrii 

i Remus Chicin, şeful oficiului de inchiriere, 
t~c. 1 I . I R b d' . " . ~aru oral~U UI • o u, ln partea propnetafl or 
sPocasă a fost tras la sorţi d. Virgil Antonescu 

ea su..el.eant d Ioan Chera, din partea cbirieşi
e D" sorţit d. Cornel Iancu iar ca supleant d. George 
1\ seu. 

x Cărucior pentru copii şi scaune, de sport 
urmiere, mare asortimAl.lt la magazinul Iuliu 
.-dus In A rad. 

rere(}ereal dlui Lonchenr natbenuu. 
. Be-rlin. - Din sursă sigură se anunţi că to. 
edarea di ntre Loucheur ş.i Rathenau va avea 
În ziua de 6 Oct. h Vilsladen. ' 

ărcinure~l lui BrnnUng cu formarea 
nou) tii cubinet .. 

Paris. - Din Geneva se anunţă că. Brallting 
le cat la Stocholm, fiind insărcinat cu formarea 
ui cabinet svedez. 

Dispuriţia unui escroc. 
Viena. - Daniel Duin şeful unei firme olan-

pă . dll\ localitate a dispărut după ce a frustat 
cuta t flte bănci, cu 2 milioane. 

. (Prin fir special.) 

~---------------------------------------.--.~~ 

GAZETA ARI\DULlTI 

TELEGR.t'l~IE. 
(Prin fir special.) 

Tru pe- italiene in Albania. 
At6?la. - Se aşteaptâ debarcarea de trupe 

italiene in Albania. 

Chestia Sileziei. 
1: Bef·Un. - David Hurter MuelJer, consili~rul 

juridic al preşedintelui Wilson la conferinţa plicei 
a sosit la Berlin ~i a 'comunicat guverllului german 
părerea sa asupra modului cum ar urma sli fie 
tratată cbestlullea Sileziei de sus in Consiliul Ligei 
naţiunilor. El declară că tratatul de pace Ca şi 
armistiţiul se bazeazA pe principiile lui Wilson. 
Numai acele regiuni, cari sunt incontestabil polo
neze urmeazA a fi cedate Polon1"ei. Indiscutabilitatea 
Sileziei de sus trebuie neapărat recunoscută., iar 
după rezultatul plebiscitului Întreagă Silezia de sus 
ar trebui să. fie cedată, fără. indoială Germaniei. 

Eşuurea tentnUvelor re\'oluţlonare 
. din Portuga1ia. 

Paris. - Din Londra se anunţ.ă: Jutnalele 
află din Lisabona că tentativele revolutionare din 
Portug-alia au eşuat complect graţie mă'lurilor gu
vernului ~i nelllţelegerilor diFltre revoluţionari refe
ritoare la ultimele alegeri legislative. 

~ . 
Paris, - Din Lisabona .se anunţă că guvern al 

considNând ordinea asigurată a ridicat măsurile de 
precauţiune. 

, In chestia. comitetului de njutorare 
pun rus. 

Riga. , Din Moscova se anunţă că. afacerea 
cu privire la membrii comitetului de ajutorare pan 
rus va. face, obiectul unui proces pf'ntru care se 
va institui un tribunal special. Kirilenko a fost 
desemnat ca procuror, iar ca martori vor lua parte 
la proces Maxim Gorkij, patriarhul Tihon şi fica 
lui Tolstoi. ' 

Parlamelltul lituan· a reRpJns propu-
• , Bel"ea lui HymallS. 

Paris. - Parlamentul !ituan a respins uiti mul 
proect alui Hymans relaţiv la Vilna. 

GU"ernulellglez şi crjz~, economică 
generală. 

Berlin. - "BerJiner Tageblatt" scrie cu 
privire la propunerea lui \Vilson, guvernul englez 
crede oportun să Se ~erceteze acum intr·o nouA 
conferinţă internaţională (primul pas sta făcut 1& 
Bruxelles) mijlocul cu care s'ar putea atenua criu 
economică generală. Aceasta e o chestiune f. arte 
importantă şi ceeace e şi mai important e faptul 
că ministrul coloniilor engleze arată că guvernul 
său îşi dA seama perfect de cauzele acestei crize, 
care zdruncină. toate naţiunile, ~i că ~tie şi mij1o. 
cui prl'cis cu care s'o atenueze. 

EI şi·a exprimat şi mai clar aceasta idee de
clarând că toată suferinţa economică a Europei 
provine din cauza unei politici false, că răul a 
fost provocat de programul reparaţiunilor din Ver
sailles,că economia socială a tuturor popoarelor a 
fost complect viciată ~j că numai o nouA .regle
mentare a obligaţiunilor internaţionale poate re
media situaţia. 

Descoperirea' autorilor furturilor" 
din portul Constanţa. 

Gonstanţa. ~. Comisarul specia.l L. Opreanu 
a reuşii să des.copere pe autolÎi furturilor din por~ 
tul Constanţa. Banda e compu~ă. din vestitnl fal>ll
ficator internaţional Constantin Panduru, Dumitru 
Petrescu ~i ~oldaţii grăniceri Rosin Vasilie, Corne
liu Tudor, Visoiu Stoica, Anton Radu, Va.silie Ion 
Manea şi Margarit Feraru. Eri au furat din port 
mărfuri de mai multe milioane'. La percheziţia fă
cută la domiciliul lOT sau găsit mari cantităţi de 
f tofe , mătăsuri, coloniale. Constantin Panduru a 
mărturisit că a comis furturile. Intre altele re
cunoscut că. tot el a furat şi curelele de trans
misiune din magazinele Kuludis tn valoare de peste 
300.000 lei, vândute pe un preţ intim unui atelier 
mecanic din Constanţa. 

Mai mulţi comercianţi cumpărau mărfuri dela 
această bandă . 

Parchetul cercetead,. 

3 

Chestia Turciei. 
Paris. - Pr~sa franceză, vorbind despre 

războiul turco·grec spune că. azi nu mai poate fi 
vorba de cât de o politică de· concilianţ.ă, preco
nizată. de d. Briand, E locul să se creadA chiar 
că Intre Franţa şi Turcia se va ajunge la o apro
piere, al clreia început va fi eliberarea prizonie
rilor francezi din Turcia. 

De la Societatea naţiunilor. 
. San-Poplelo. - In şedinţa de Duminecă SOa 
cietatea llatiunilor, a aprobat instituirea oficiului 
internaţional al muncei şi a stabilit programul de
zarmărei. privitor la reducerea annamentlliui şi la 
controlul fabricaţiei armelor ~i muniţiilor. 

Neincrederea gu\'ernulul uustriac. 
Vieua. - cPolitische Korespondenz_ scrie că 

declar;lţia- guvernului din Budapesta, In sensul 
căreia acesta e dispus să evacuit'ze Burgenlandul 
şi să ~emneze protocolul de predare, a fost î!ltâm
pinali cu neincredere de guvernul austriac, Ac,>sta 
anunţă ci\. în Înţelegere cu comis'unea interaliată. 
din Oedenhurg. nu va accepta moda'itatea, decât 
în cazul când Ungaria va <?feri garanţiile necesare 
că. în viitor JIU va turbura ocuparea şi pacinica 
s1ăpânire a BurgenJandu,ui, 

Curt-lul leului. 
Paris. Cursul leolui~ .pe ziua de 4 c., a 

fost 1 1 şi jum, 

Pd.rtieipUI"'la lui IJloyd George ha 
Conferillttl (IiIl lYllshin~t()n. 

Paris. - Din Londra se anunţă că Se fac 
mari presiuni asupra lui Lloyd G<'orge spre a-l de
termina să revinli asupra hotărârei sale de a nu 
asi!.ta la conferinţa din Washington unde prezenţa 
sa e socotită ca nece~ară;-pemru că scopul acestei 
conferinţe să poală fi realizat. Voyd George ezită 
din cauza si.luaţiei critice chestiunei irlandeze. ~ 

S'a admis twblmburea obiectelor de 
arUl. ule A U~tl·Îf·i. 

Paris. - Comisiunea rt'parnţiuOl'1Or anunţă el 
a permis Austriei să lichimbe unele obiecte de 
artă dm museele sale şi pe .altele din streinătar" 
dt'şi tratatul dil~ St.-Germain nu îl permite să-~i 
înstră.ineze timp de 20 ani colt'cţii:e de artă şi 
ştiillţifice D. Tiler a fost numit u expert al 
acestor schimbări, care t~i va da avizul. 

Accidental 3\"ia1.orullll Sa(lilIJecointe·. 
Etampes. - Asupra accidt'1I1Ului aviatorului 

Sadil LecOlnte, ce ~'a produs îu timpui cor,eursu
rilor pentru cupa Deut~ch se dau următoarele 
amănunte: In timp ee aparatpl ~ău zbura cu o vi. 
tezA de 340 cb m. pe orii. heiicea a sărit din axă 
şi aeroplanul s'a prăbuşit brusc spre plmânt. dt>la 
O 1n1llţime de 'i0 metri DIn ft>ricire cunoscutul 
aviator nu sta a"les, decât cu câteva rălIipe f~ţă.. 
Aceasta datorilA maf>st, iei şi ~âi1gelui său rece. cu 
care aviatorul a izbutit iil ultIma. clifJă să pu~ 
aparatul pe o aripă paralelă cu păn'fB.lltul: 

Ân~rea _căpita.nulul YUporuJui 
"Horatio". , 

Mattilla. - Pro;esorul Hobls, geolog ame
rican a descoperit pe insula Cusai dIn Arl.'hipela
gul CaroliRelor de vest pe Lealide 'Nest, căpllanuI 
vaporului ,HoraIÎO( care s'a naufragiat tn 190 t. 
Căpitanul Leaude West face parte acum din un 
trib de selbatici şi va fi re~q,us în lumea civi
Iiţ.lti. 

Delegaţii Jnponiei la conferinţa elin 
ll'nshlndon. 

W(esingtotl • ..::.... Se anunţă că.J~ponia a delegat 
ca reprezentanţi la conferiJlţ~ ce va avea 101,; la Wa. 
shi nglon pe d. Schigehara, am ba:-;adorul Japoniei ]a 
Washington,' pe print·ul Tokugava preşedintele 
senatului şI pe amiralul baron Kiati, ministru! Ma
rinei. 

China e reprezentati Ia confpri-nţă de pers<r
nalitâ-ţi de primul rang ca dr. Yen Wilng Ohunu
ghui minrstrul afacerilor streine; dr. Vo/lintonakov, 
ambasadorul Chinei la L04'ldra de. dr Alfred Sţ, 
ministru Chinei la Washington. 

Rad. responsabil: L~ur6nţlli Luca. 
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Teatrul APOLLO ... ", Teatrul URANIA. 
•••••••••••••••••••••••• 

In 5, 1) Octomvrie 

•••••••••••••••••••••••• 
In 5, 6 Octom\'rie 

Miercuri, Joi 

Masca vieţii 
Miercuri, Joi 

CIna Milionarului Dramă senzaţională. în 6 
acte. Prim actor: Italia 

Drami\. socială in 5 a~te.rl''''' Almiranti Manzini. 

Fuziunea din nou a Cassei de păstrare 
cetăţenească. 

Din tre iustituţiuuile financiare din 
Arad, casa de păstrare cetăţanească a 
Aradului are cele mai multe filiale. Cu în
ceputuri norocoase a atras toate comunele 
mai avute germane, prin infiinţ.area a unei 
noi filiale a atras la sine un insemnat 
comerţ. Acum sUt. din nou inaintea unei . 

'alte fuziuni. Acţionarii cassei de păstrare 
cetâţănească tn 4 1. c. d m. la ora 5 a. 
ţinut o şedinţă extraordinara in' localul 
oficios al institutului, 1n care au decis ca 
sit se unescă cu Prima Soc. acţional'ă din 
Sântana-noua şi pentru fiecare acţiune 
dela Sântana se va 1nschimba cu o acţiune 
nominala de 80 lei al Soc. cMsei ~ de 
păstrare cetaţăneşti din Arad. 

Din partea cassei de pastrare din 
Stintanna dl Adelmann Carol mare propr. 
şi fost dir. şi Ma-ndl Anton mare propr. au 
fost aleşi la cassa de pitstrare ceti\ţănească 
In direcţiune. Fuziunea Soc. acţionare din 
St\ntana - ca cea mai veche şi solidă din 
provincie - cu atât mai mult îşi are 1n
sem'uătatea, fiind-ca cassa de păstrat'e' ce· 
tăţăneasc~ a avut ln'Sâutan~ legaturi cu 

-foata Bancă' Poporală din 8ântana-noua a 
cărei filială funcţioneaZă şi- gradat se. va 
mării. . 

DODccocccocococccCOCCocoacc 

Fiecare are 
datoria .. orală să 
eumpere 108urile 

'Soci~tăţii de Patronaj 
Losurile aceste se . -~ ~ 

vând În toate tutuD2'erlile din localitate 

QOCCCOOOOCCCOOOOOCOOCOCOOOC 

In atentiunea lS50 
; , 

cumpărătorilorde mobile 
. Mobiie peutru prânzÎtor ~l dormitor se pot 

cumplra ieftin în depozitul .de mobile Wiegen
feld, Arad, Str. Eminescu (Deâk Ferenc) Nr.40 

Rapiţă din Banat, rapiţ!\ de urlau 
şi rapiţă selbaticli precum şi totfelul 
de alte sămânţe uleioase· cumpăra. 

Industria de Uleis.p.A. 
tn .4.rutl, Bulev. Regele Fel'dloand 
No. 22. Telefon 135. Adresa telegra
meIor: Industria de Ulei. Cerem ·ofert8 

cu mostre. 142 

G" Z~:TA ARA IHJUTI 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I~IPR Ul'lUTU RI 
acord mai Ieftin IlOldbil imetUat 

Jlijloeesc vii.zări ,1 eUlllpărărl 

:DEC~~~\SE:~ 
Q' 

Alexandru lIerzog 
Comisionar de bancă1 birou; str.'I. Bratian~ 15. 

........................... 

... 

Clll'buni de pi,trii. de incă.lzit prima. caHta.te 
Cărbuue ceruut~ de lemn pentru călcat. 
Lemne mărunte de foc, uscate transport.ate 
la domiciiiu cu' preţ ieftin de vâuzare la. 

CAROL KNEFFEL şi FIUL 
Bulev.,Regele Ferdinand 1. No .• 

(fost piaţa Boros Beai) acocccco ........................... 

FRAŢII NEUMAN 
Fabrică de spirt ,i de drojdie 
fabrica de făină ARAD 

........................... 
In grădină de vară şi localul modern aranjat 

Cafenea şi bufet Central 
se sl-'rveso cele Dlai alese beutur; şi 
mâncărÎ. In fiecare Sf>arA mâncări proas· 
pet gătite şi vinuri de Podgorii din 

. via. proprie. . . 169 

lntrarea prin poarta hotelului "C e n t rai" ... ~ ................... .. 
r' 

GONDA 'Ii COMP. 
AR,"' D, Htrada Horb, Pala.tul Nenman 

• • 306 

Recomandl!. in atenţiunea Ono pub:ic ma-

• 

gazinul său bogat CU: aţă, bumbac, ga.. 
lanterie, I'ăpunuri de toe.letă, articole îm
pletite şi ţesute, M!iie, utensilii şcoJal'e. 

f 

- • __ ••.. ;"o, 

6 Octol'llvl'ie 1 !l21 

_1 SU&i 

V· t · "depozitul a: " le aria '_ ~:~i1~a::~~ j 
Arad. Str. Horia Nr.l (nalalul NBllIDu1; 

Se afli\, 'aci de vânzare in pe 
nenţi\, în depozit, mobile de 
tate a întâia: dorm~.tol;lre, sufrag 

175 foteluri, canapea şi alte mo 

& --

IOCXXXXXXXXXXXXX. 
X o cantitate luai mare de 

~ l-I ELE,::':~·~~'~r~:'::'; ~ __________ sosit la. 332 

)( EUGEN KIRSfJHNEB, X depozit de piele 

~~;:OgA 

Cele mai ll10(lerne hain 
t-.'l! lucrit. pentru preţuri convenabile tn salo 
de croitorie pentru haine de bărbaţi a 

STEFAN COROBA 
Arad, str. Ioan Russu Sirianu (Aulich L.) 
şi piaţa Catedralei în colţ(Tokoly-t. pal. Szănt .. 

'. 

Administraţia == 

primeste spre pub-, 
IIcareaoonţurllef-

tine. 

•• ...................... i ...... I ................... . 

i3-PRÂNZITOARE MODERN 
: . în valoare dcG~ mii Iei lucrate ia atellerul Soe. de Patro-
• naj in Arad se vor trage la 80rţi in favoarea R&ilului Boe. 

: Căstigull.: mobiliar complect p. un prân- • Castigurile Il. şi III.: mobiliar n 
: zitor, lucrat din lemn de stejar afumat • complect pentru prânzitor,lucrat 
• şi' brăzdat cu r9.dăcirni de trandafir: : lemn de stejal~ afumat • • • 

• Fiecare Dloblliar se compune din un bufet, un pAharnic, D1 
: .............. de prânzitor şi 6 foteluri de piele ........... . 

• UN LOS LEI 2Q. 
; Tral'erea va avea loc in ziua de 15 Oeto_vrie 1921. " 
.~ 

• L08url se aftăin următoarele magazine ,i tutungerii. 
• Ludovic BeregszâBzy, str, Eminescu, Leopold. Bruckner, Bul. Reg. Maria 5., Vilhelm Scheibel, str: Eroi 
• Erneaz Pick, Bul. Reg. Maria 17., Salon Augusta, str. Romanului (Palatul-Bohu,.'",>, Fraţi l)omlo, str. EIll' 
• Sigi-muod Keppich, Bul. Rog. Maria, I~ 1hHler şi Fiul, str. Bratiann Filiale, Emil Maidt, Bul. Reg. 
• Stefauia Mandl, Bul. Reg. FerdinanJ 15., Iosif Vidor, Bul. Reg. Ferdinand 3., Văd, Leopold Hammer 
• IuliU Bauer, Eul. Reg., Maria, Iosif Schubert, Bul. Rog. Ferdinand 1., Birou de Anunţuri. Keleh, str. Ale 
• Mauriţiu KIcin junior, str. General BelOthelot 1., Iosu Bodnar, str. Bratianu, Terezia Czermaon, str. Brati 
• Biroul secretariatului Societatii de Patronaj, str. George Popa, Atelierul de tâ.mplarie a Societaţii de Pat 
• str. Aranykez, lnstit. consultaţii medicale a Societ. de ocrotirea copiilor şi a mamelor, str. Mocsonyi 4.,1 
• maternitate a SocieL de ocrotirea mamelor din Arad. str. Maraşeşti 56., Atelienll de cusătorie a. SociaL de P .' -...................... l ...... i ..................... . 

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